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O NASTAJANJU IN NAMENU PUBLIKACIJE 

 

V publikaciji so zbrani opisi didaktičnih pripomočkov, ki so jih pripravile študentke 3. letnika 

študijskega programa Specialna in rehabilitacijska pedagogika Pedagoške fakultete Univerze 

v Ljubljani.  Izdelki so nastali v študijskem letu 2018/19, na osnovi navodil za načrtovanje, 

pod mentorstvom dr. Mojce Vrhovski Mohorič, v okviru predmeta Učenje in poučevanje 

otrok s posebnimi potrebami: naravoslovje. 

Publikacija zajema izdelke za posamezne vsebine naravoslovja za  8. In 9. razred osnovne 

šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom (OŠ s PP z NIS). 

Namenjena je strokovnim delavcem in študentom kot učno gradivo in sicer kot primer  za 

načrtovanje didaktičnih sredstev v OŠ s PP z NIS.  

Vsak posamezen opis izdelka sledi naslednji vsebinski shemi: 

Uvod, v katerem so kratko predstavljene vsebine celotne naloge, lastni cilji (kaj želi študent-

ka doseči z nalogo). 

Predstavitev izdelka: 

 Izdelek in učni načrt – študent-ka izbere in načrtuje: 

 Program, vodilni predmet in razred 

 Učno vsebino (po učnem načrtu) 

 Cilje in standarde znanja (po učnem načrtu oz. doda operativne cilje za 

posamezne vsebine in aktivnosti ter tudi standarde znanja, ki v učnih načrtih 

niso podrobno načrtovani; pri čemer posebej opozarjamo, da tovrstno 

dodajanje standardov služi zgolj učenju načrtovanja diferenciacije vsebin, 

nalog in aktivnosti in ne ocenjevanju znanja) 

 Medpredmetne povezave (Študent-ka prikaže kako se povezujejo vsebine 

vodilnega predmeta z drugimi predmeti istega razreda, cilji in standardi znanja 

iz učnega načrta  oz. z načrtovanimi cilji in standardi znanja.) 

 Izdelek in potrebne zmožnosti učencev (Študent-ka predvidi katere zmožnosti 

(spretnosti in veščine) učenec potrebuje, da bo pri rokovanju z učilom in pri reševanju 

nalog čim bolj samostojen. Lahko zapiše za katero posamezno nalogo oz. aktivnost  

predvideva določene zmožnosti z namenom, da jih bo učenec uspešno in čim bolj 

samostojno opravil.) 

 Opis izdelka in načina uporabe: 

 Predstavitev vsebine, ki naj bi jo učenec usvojil (Študent-ka  predstavi vsebine, 

ki naj bi jih učenec s pomočjo pripomočka (učila, ponazorila) usvojil. Zapiše 

lahko  tudi, katere vsebine, pojave, koncepte lahko učenci z uporabo učila 

bolje razumejo.) 

 Nove ideje oz. povzemanje idej iz literature, virov (Študent-ka predlaga in 

utemelji (ne le predstavi) lastne ideje in rešitve; predstavi temeljni vir, s 
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pomočjo katerega je načrtoval-a nadgradnjo, nov način, metodo ipd. (naredi 

primerjavo, izpelje samostojen sklep, ilustrira s svojimi primeri).) 

Viri in literatura (navedena po APA6 standardih) 

Priloge (Študent-ka priloži tudi vse naloge oz. druga besedila; navodila za uporabo; priporočila 

avtorjev o uporabi, fotografije ipd.) 

 

Didaktična sredstva (za katere uporabljamo zelo raznolike izraze: učni/didaktični pripomočki 

(učila, ponazorila, pomagala, didaktični material) naj bi omogočala učencem, da bolje 

razumejo, usvojijo, pomnijo, si bolje predstavljajo določene vsebine iz učnega načrta in 

vsakodnevne, za življenje uporabne in aktualne vsebine ter da jih učinkovito uporabijo v 

novih situacijah. Prav tako spodbujajo kognitivni konflikt, služijo kot demonstracijsko 

sredstvo in kot sredstvo v raznolikih učnih situacijah, omogočajo prehod iz konkretne na 

abstraktno raven razumevanja. Z njimi in ob njih učenci razvijajo tudi raznolike spretnosti in 

veščine. 

Izdelava tovrstnih sredstev spodbuja (bodoče) učiteljice in učitelje, da jih načrtujejo na način, 

ki podpira in spodbuja izkušenjsko učenje in učinkovito oblikuje miselne sheme. Inovativne 

učne metode, oblike in sredstva namreč ponujajo drugačno izkušnjo in so osredotočene na 

učenca. Od učencev zahtevajo, da sami (i)zbirajo vire in organizirajo podatke; da raziskujejo, 

preiskujejo, primerjajo, analizirajo, sklepajo; da samostojno predstavljajo ugotovitve in 

zaključke. Učencem tako omogočajo, da napredujejo, da delajo napake in se učijo iz njih, da 

so kritični do svojega dela in da svoje dosežke preverjajo in izboljšujejo. Prav tako pa 

dopuščajo, da se samostojno odločajo kako se lotiti reševanja naloge oz. učenja in kako 

predstaviti rezultate in rešitve. 

Z dobro pripravljenimi in prilagojenimi didaktičnimi pripomočki  (z jasno strukturo besedila, z 

ustreznimi (produktivnimi) vprašanji, z dodanimi slikovnimi navodili, s konsistentnim 

barvnim označevanjem nalog in aktivnosti (z legendo), z uporabo primerov, s pojasnjevanjem 

pojmov, s poimenovanjem in s strukturiranim organiziranjem pripomočkov, z označevanjem 

zaporedja vsebin, različnega zaporedja aktivnosti oz. izbire zaporedja ipd.) vplivamo na 

proces razumevanja in učenja, ki vključuje učinkovito organizacijo prilagojenega materiala, 

samostojno spremljanje uspešnosti in napredka (kontrolo napake), znanje o načinih in 

strategijah učenja (kako se učiti) ter samoregulacijo. Poudarek je na uporabnosti 

pripomočka, ki spodbuja aktivnost, motivacijo, vztrajanje ob odkrivanju novega, pozitivna 

stališča do učenja in samostojnost učencev. 

Načrtovani standardi znanja, operativni cilji in stopnje doseganja ciljev omogočajo 

spremljanje pridobljenega znanja na vseh taksonomskih ravneh (od spoznavanja do 

vrednotenja). Načrtovane medpredmetne povezave predvidevajo smiselnost povezovanja 

vsebin raznolikih predmetnih področij in s tem celovitejšega usvajanja vsebin.  Načrtovanje 

potrebnih zmožnosti, spretnosti in veščin omogoča predvidevanje, katero nalogo lahko 

učenec uspešno opravi in pri kateri aktivnosti je pri rokovanju z učilom čim bolj samostojen. 

V primeru, da določenih spretnosti in veščin nima zadostno razvitih oz. ima na določenih 

področjih funkcioniranja težave, se lahko dejavnost prilagodi tako, da mu pri rokovanju z 
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učilom pomagajo učitelj ali sovrstniki. S tem omogočimo učencu samostojnost v okviru 

lastnih zmožnosti in/ali sodelovanje v paru oz . v skupinah. 

V nadaljevanju prikazujemo primere načrtovanih didaktičnih pripomočkov. Avtorice in avtor 

so se trudili, da se v njihovih izdelkih, poleg zgoraj navedenega, kaže tudi inovativnost in 

ustvarjalnost. Predlagale so številne nove ideje oz. nadgradile že obstoječe ideje iz raznolikih 

virov, zato menimo in želimo, da bo publikacija v pomoč strokovnim delavcem in študentom 

pri načrtovanju, oblikovanju in primerjanju podobnih učil. 

 

 

Mojca Vrhovski 
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PRIMERI NAČRTOVANJA DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČLOVEŠKI SKELET 

Katere pomembne kosti in sklepi sestavljajo človeški skelet? 
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Uvod  
 

Didaktično učilo z naslovom Človeški skelet je namenjeno učenju poimenovanja 

pomembnejših človeških kosti, ki so zahtevane v učnem načrtu za osmi razred Osnovne šole 

s prilagojenim programom in nižjim izobrazbenim standardom. Zasnovano je tako, da učenec 

na več različnih nivojih oz. težavnostih sam določi ime kosti na okostju in si jo tako poskuša 

zapomniti. Učilo je sestavljeno na treh zahtevnostnih ravneh. Ni nujno, da učenec nalogo 

rešuje na vse načine, učitelj glede na njegove zmožnosti določi stopnjo težavnosti. Sestavila 

sva učilo, ki zahteva tudi spretnosti drugih šolskih predmetov, predvsem matematike in 

slovenščine, saj mora učenec pri iskanju imena kosti uporabiti znanje seštevanja in 

manipuliranja s črkami. Učenec naj bi se pri delu zabaval in si tako zaradi nenavadnega 

načina določanja imen le ta bolje zapomnil. 

 

Predstavitev izdelka  

 
Slika 1: Didaktično učilo Človeški skelet  

 
Z didaktičnim učilom se bo učenec naučil poimenovati pomembne človeške kosti in sklepe. 
Človeški skelet bo razdelil na kosti glave, trupa in okončin. 
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Izdelek in učni načrt  

 
Izdelek je zasnovan glede na učni načrt za osmi razred Osnovne šole s prilagojenim 

programom in nižjim izobrazbenim standardom. 

 

Program, vodilni predmet in razred  

Osnovna šola s prilagojenim izobraževalnim programom in nižjim izobrazbenim standardom 

Naravoslovje 

8. razred 

 
Učna vsebina 

Učna tema: Gibala – okostje in mišice 

Učna enota: Človeški skelet 

 

Cilji in standardi znanja  

1. Splošni cilji 

- Učenec imenuje velike kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti trupa in 

okončin. 

- Učenec imenuje pomembne sklepe. 

 

2. Operativni cilji 

- *Učenec z rebusom pravilno poimenuje kost. 

- *Učenec vstavi manjkajoči črki in pravilno poimenuje kost. 

3. Standardi znanja 

Minimalni standardi 

- Učenec pokaže in imenuje bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti 

okončin in kosti trupa na konkretnem primeru. 

- Učenec našteje najvažnejše sklepe na konkretnem primeru. 

 

Temeljni standardi 

- Učenec imenuje bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti okončin in 

kosti trupa. 

- Učenec našteje najvažnejše sklepe. 

 

Zahtevnejši standardi* 

- Učenec preko rešenega rebusa določi ime kosti. 

- Učenec preko vstavljanja manjkajočih črk v besedo določi ime kosti. 

* predstavlja cilje in standarde znanja, ki sva jih zapisala sama. 
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Medpredmetne povezave 

Cilji medpredmetnih povezav so vzeti iz učnega načrta za nižje razrede, saj se predpostavlja, 

da imajo učenci to znanje v osmem razredu že usvojeno, le da ga uporabijo na drugačen in 

nov način. 

- matematika: rebusi na kartončkih 

Operativni cilji 

o Učenec odvzame ali doda določeno množico črk (elementov) in ugotavlja 

število črk v množici, ki je ostala. 

o Učenec šteje od 1 do 20 naprej in nazaj. 

o Učenec določi predhodno in naslednjo črko (predhodnik, naslednik). 

o *Učenec pravilno reši rebus. 

Standardi znanja 

o Minimalni: Učenec šteje, bere in zapiše števila do 20. 

o Temeljni: Učenec določi predhodnik in naslednik črke. 

o *Zahtevnejši: Učenec brez pomoči na drugi strani kartončka reši rebus. 

- slovenščina: dopolnjevanje besede z manjkajočimi črkami na kartončkih 

Operativni cilji 

o Učenec prepozna zaporedje črk v besedi. 

o Učenec prepozna glasove v besedi. 

o Učenec prepoznava črke v besedi. 

o *Učenec v besedo ustrezno vstavi manjkajočo črko izmed dveh ponujenih. 

Standardi znanja         

Minimalni:  

o Učenec glasno bere in razume besede. 

o Učenec »bere« sliko/risbo. 

Temeljni:  

o Učenec šepetajoče bere in razume besede. 

o *Učenec brez pomoči na drugi strani kartončka vstavi črki v besedo. 

* predstavlja cilje in standarde znanja, ki sva jih zapisala sama. 
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Izdelek in potrebne zmožnosti (spretnosti in veščine)  

 

Učenec za čim bolj samostojno reševanje in rokovanje z didaktičnim učilom potrebuje 

naslednje spretnosti in veščine: 

Komunikacijske spretnosti  

- zmožnost branja, pisanja: branje navodil, kartončkov z imeni in rebusi 

- grafične spretnosti: prepoznavanje risb na rebusih, prepoznavanje oblike in barve 

kosti za sestavljanje skeleta 

Vizualne in opazovalne spretnosti  

- zmožnost natančnega opazovanja vzorcev in odnosov: kombiniranje črk in risb za 

končno rešitev, ki predstavlja ime kosti 

- zaznavanje oblike, barve: polaganje kosti določene barve na podlago enake oblike 

Imaginativne (predstavne) spretnosti  

- zmožnost prenesti na novo usvojeno znanje na svoje telo: lociranje in poimenovanje 

kosti na lastnem telesu 

Učne in organizacijske spretnosti  

- zmožnost izločitve informacij, urejanja v nize: reševanje rebusov, kjer je potrebno 

kombinirati črke; dopolnjevanje besede z manjkajočimi črkami 

Spretnosti reševanja problemov in ustvarjalne spretnosti  

- zmožnost določitve lastnosti problema: problemi  rešitev rebusa je ime kosti, 

rešitev dopolnjevanja besed z manjkajočimi črkami je ime kosti 

Številčne spretnosti  

- zmožnost in uporabe številčnih odnosov: številke pri tem didaktičnem učilu služijo kot 

opora in temelj pravilnega reševanja (rebusi, določanje lokacije kosti na skeletu) 

Telesne in praktične spretnosti  

- zmožnost učinkovitega ravnanja z materialom 

- finomotorične spretnosti: polaganje kosti na podlago, pritrjevanje kartončkov z imeni 

kosti na kljukice 

- vidno razlikovanje: reševanje rebusov, razlikovanje številk na kartončkih, razlikovanje 

kosti skeleta glede na tri barve (kosti glave, trupa in okončin) 

Socialne spretnosti (v primeru, da učenec naloge ne izvaja samostojno, temveč v paru ali 

skupini) 

- zmožnost sodelovanja, dogovarjanja, izražanja idej, upoštevanja različnih pogledov, 

prepoznavanja neverbalne komunikacije 
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Opis Izdelka in načina uporabe  
 

Izdelek je v osnovi narejen za samostojno delo, lahko se ga uporabi tudi pri skupinski obliki 

dela.  

Za začetek se učenec spozna z materialom. V pomoč so mu napisana navodila, ki ga vodijo 

skozi celoten potek rokovanja z učilom. 

Izdelek bova predstavila skozi faze rokovanja z njim in preko poteka del. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Slika 2: Didaktično učilo: kuverte za zahtevnejši nivo  

 

Slika 3: Didaktično učilo: kuverte za osnovni in 
najzahtevnejši nivo  

 

Slika 4: Didaktično učilo: 
prilepljeni deli 

 

Slika 6: Didaktično učilo: posamezni deli v škatli  

 

Slika 5: Didaktično učilo: 
okostje brez delov 
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POTEK DELA: 

1. SEZNANJANJE Z UČILOM 

a. Branje navodil 

Učenec predse dobi napisana navodila, ki sva jih poskušala oblikovati na čim bolj enostaven 

način z namenom, da bi z učilom rokoval karseda samostojno. Za motivacijo je na začetku 

navodil okostnjak, ki sva ga poimenovala Kostko. Ta učenca usmerja pri delu. Z rdečo 

napisane povedi so povedi, ki jih govori on, hkrati pa predstavljajo usmeritve in pojasnila o 

tem, kaj se bo učenec z nadaljevanjem naučil (cilji in standardi v poenostavljeni obliki za 

učence). Navodila so sestavljena na treh različnih zahtevnostnih nivojih, ki jih učitelj lahko po 

potrebi prilagaja tako, da uporabi vse tri zahtevnostne ravni ali vsako posebej. Njegova 

naloga je, da presodi zmožnosti ter spretnosti otroka, ki bo rokoval z učilom in mu delo 

prilagodi.  

Didaktično učilo je načeloma zasnovano tako, da gre učenec skozi vse tri zahtevnostne ravni. 

Na ta način trikrat ponovi imena kosti in sklepov, na koncu pa poskuša znanje aplicirati še na 

svoje telo in telo sošolca. 

Navodila vsebujejo barvne opore. Potek dela je zapisan z velikimi tiskanimi črkami, opombe 

in dodatna pojasnila pa z malimi. Vsebujejo tudi navodila za reševanje rebusov, kjer je tudi 

slikovna opora z označenimi mesti in puščicami.  

b. Priprava vseh materialov 

Učenec ob upoštevanju navodil, brez katerih z učilom ne more rokovati, pripravi in spozna 

vse pripomočke, ki so potrebni za uspešno delo. Navodila učenca postopoma usmerjajo in 

vodijo k uporabi pripomočkov. 

 

2. SESTAVLJANJE SESTAVLJANKE 

a. Vstavljanje pobarvane kosti /sklepa na ujemajočo se belo v skelet človeka 

Učenec mora po navodilih pobarvani kosti oziroma sklepu poiskati enako oz. enakega na 

podlagi in ga z ježkom pritrditi na narisan skelet. Ta nalogo učenec rešuje na vseh 

zahtevnostnih nivojih, saj je predpogoj za to, da kasneje kartončke z imeni kosti pravilno 

razporedi na skelet. Naloga je preprosta, saj od učenca želi le vizualno diskriminacijo glede 

na obliko in barvo.  

Problem zna nastati takrat, ko učenec ugotovi, da je skelet simetričen, barvnih kosti in 

sklepov pa je samo za polovico skeleta. Na ta način je kasneje ob učenju imen skelet s 

številkami in imeni bolj pregleden. Če se pojavi ta problem, naj na pomoč priskoči učitelj. 

b. Razdelitev skeleta na tri večje enote: kosti glave, trupa in okončin 

Preko navodil učenec spozna, da kosti skeleta delimo na kosti glave, trupa in okončin. Za 

lažjo predstavljivost je skelet označen s tremi različnimi barvami, prav tako določeni kosti 

pripadajoči kartončki. 
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3. POIMENOVANJE KOSTI IN SKLEPOV 

a. Osnovni nivo: ugotavljanje imena kosti s primerjavo številk 

Učenec primerja številko na levi strani kartončka s številkami na plakatu. Ustrezno številko 

položi na kost oz. sklep z enako številko. Kartončkov za to stopnjo posebej ni, učenec uporabi 

kartončke za najzahtevnejšo stopnjo, drugo stran (rebusi) pa tokrat zanemari. 

 
 

 

b. Zahtevnejši nivo: vstavljanje manjkajočih črk v besedi 

Učenec reši nalogo tako, da vstavi dve manjkajoči črki v besedo. Črki sta ponujeni. Odgovor 

preveri na zadnji strani kartončka. Ko ima ime kosti/sklepa, zopet položi kartonček na 

ustrezno številko. 

 

 
 

  
Slika 8: Didaktično učilo: Kartončki za zahtevnejši nivo  

 

Slika 7: Didaktično učilo: Kartončki za osnovni nivo  
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c. Najzahtevnejši nivo: reševanje rebusov 

Učenec rešuje rebuse. Ta nivo je najtežji. Navodila za reševanje rebusov so priložena 

navodilom. Po potrebi se vključi učitelj in poskuša z učencem skupaj rešiti en primer za 

nadaljnje lažje delo. 

 
 

 

4. PONOVITEV IN UPORABA NOVEGA ZNANJA 

a. Branje imen kosti in sklepov 

Učenec po zaključenih aktivnostih glasno prebere vsa imena kosti. 

b. Lociranje in poimenovanje kosti in sklepov na lastnem telesu in telesu 

drugega 

Nazadnje učenec poskuša na novo usvojeno znanje aplicirati na lastno telo in tako poskuša 

locirati in poimenovati kosti in sklepe na lastnem telesu in telesu drugega. Svoja razmišljanja 

preverja s skeletom, ki ga ima pred sabo.  

 

Predstavitev vsebine, ki naj bi jo učenec usvojil  

Človeški skelet sestavljajo različne kosti. Glede na učni načrt jih delimo na tri dele: kosti glave, 

kosti trupa in kosti okončin. Sklepi skrbijo za to, da so kosti med sabo dobro povezane in se 

lahko gibajo. 

Najpomembnejše kosti (za to populacijo), ki jih učenec spozna s tem pripomočkom: 

Kosti glave: lobanja, čeljustnica 

Kosti trupa: rebra, lopatica, prsnica, ključnica, hrbtenica 

Kosti okončin: medenica, nadlahtnica, podlahtnica, koželjnica, kosti dlani (kosti rok); 

stegnenica, golenica, mečnica, kosti stopala (kosti nog) 

Poimenovanje sklepov: zapestje, gleženj, koleno, komolec, rama, kolk 

 

Slika 9: Didaktično učilo: Kartončki za najzahtevnejši nivo 
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Učenec lahko s tem didaktičnim pripomočkom bolje razume, da človeški skelet razdelimo na 

tri dele, hkrati pa usvaja pojme okončina, glava in trup. Učenec se preko nenavadnih strategij 

nauči poimenovanja kosti.  

Strategije, ki se jih mora naučiti: reševanje rebusov, dopolnjevanje besed, ločevanje kosti po 

barvah, prirejanje imen glede na številko. 

 

Nove ideje oz. povzemanje idej iz literature, virov  

Izdelek je avtorsko delo. Za poimenovanje kosti sva uporabila učbenik za naravoslovje, ki ga 

navajava v virih. 

Najin izdelek je enostaven za uporabo, saj sva poskušala čim bolj upoštevati navodilo, da se 

osredotočiva le na en del učne vsebine. Tako sva se odločila, da bi izdelala pripomoček, 

preko katerega se bi učenec naučil poimenovati pomembnejše človeške kosti in sklepe.  

Najprej sva izdelala le rebuse in kmalu ugotovila, ko sva reševanje v praksi preizkusila pri 

drugih, da so precej zahtevni. Zato sva se odločila, da jih pustiva za najzahtevnejši nivo. Ob 

ponovni izdelavi rebusov bi poskušala sestaviti le te na lažji stopnji. 

Najtežje nama je bilo narediti nalogo za srednje zahtevni nivo, ker sva morala idejo dobiti 

potem, ko so bili rebusi že narejeni. Želela sva, da bi bila naloga čim bolj podobna rebusu, 

vendar lažja. Naredila sva kartončke z imeni kosti, pri katerih je potrebno dve manjkajoči 

črki, ki sta podani ustrezno vstaviti v besedo. Princip določitve imena kosti k ustrezni kosti oz. 

sklepa k ustreznemu sklepu na skeletu ostaja pri vseh težavnostih enak. Učenec poveže 

številko na kartončku s številko na skeletu. Torej sva diferencirala le težavnost poti, preko 

katere pridemo do imena kosti ali sklepa. 

Ko sva razmišljala, na kakšen način bi učenec izvedel nalogo, se nama je najprimernejši način 

zdela samostojna oblika dela, saj smo v praksi doživeli pogoste kombinacije razredov, kjer je 

v določenem razredu le po en učenec.  

Uporabo didaktičnega pripomočka je z lahkoto prirediti tudi za skupinsko obliko dela – 

porazdelimo skupine človeških kosti in sklepe med različne učence in vsak reši svoj del. Na 

koncu lahko učenec poroča o naučenem, lahko sestavi tudi kakšen kviz oziroma poskuša 

sošolce naučiti poimenovanja kosti in sklepom. Druga možnost je ta, da učenci sodelujejo pri 

reševanju rebusov, dopolnjevanja besed z manjkajočimi črkami ter tako skupaj pridejo do 

rešitev.  

Ob koncu aktivnosti učenec prenese na novo naučeno znanje tudi v drugo situacijo, saj mora  

na svojem telesu locirati in poimenovati kosti in sklepe. Od tu naprej je mogoče učenje 

nadgraditi, vendar ta izdelek služi le učenju imen kosti in sklepov ter razdelitvi skeleta na tri 

dele. 
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Uvod 
 

V nalogi bova predstavili izdelek, s pomočjo katerega želiva učencem olajšati spoznavanje 
človeškega okostja (poimenovanja in mesta posameznih kosti, povezav med njimi in možnih 
poškodb kosti). Predstavili bova tudi spretnosti in veščine, ki jih potrebujejo za samostojno 
rokovanje z izdelkom ter spretnosti in znanja, ki jih bodo preko izdelka usvojili. Opisali bova 
tudi sam izdelek, njegove sestavne dele in navodila za uporabo. Navodila bova povezali tudi z 
različnimi nalogami, ki sva jih sestavili za doseganje posameznih standardov znanja. Na 
koncu bova zapisali tudi predloge in izboljšave ter alternative načine uporabe, za še drugačne 
možnosti usvajanja učne vsebine, vezane na okostje.  

Cilji, ki sva si jih zastavili pri načrtovanju izdelka so:  

- ustvariti izdelek, namenjen večkratni uporabi; 
- ustvariti izdelek, ki ga bo lahko učenec samostojno uporabljal med učnim procesom; 
- ustvariti izdelek, ki bo učencu privlačen in zanimiv; 
- ustvariti izdelek, ki bo učencu omogočil lažjo predstavo o lastnem telesu;   
- ustvariti izdelek, s pomočjo katerega bodo učenci lahko dosegali različne standarde 

znanja; 
- ustvariti izdelek, ki je namenjen tako usvajanju nove snovi, kot ponavljanju; 
- ustvariti izdelek, ki ga bo učenec hotel uporabljati tudi izven organiziranega učnega 

procesa. 
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Predstavitev izdelka  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 1: Izdelek v celoti 

 

 

Izdelek in učni načrt  
 

Program Prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

Vodilni predmet Naravoslovje 

Razred 8. razred 

Učna tema Gibala  

Učna enota Okostje 

Preglednica 1: Izdelek in učni načrt  
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Cilji in standardi znanja  
1. Splošni cilji (iz UN) 

Učenci: 
- spoznajo vlogo okostja; 
- spoznajo pomen hrbtenice za pravilno držo;  
- imenujejo velike kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti trupa in kosti 

okončin; 
- seznanijo se z bistvenimi motnjami v rasti kosti (rahitis), posledicami nepravilnega 

razvoja kosti in spoznajo poškodbe kosti in sklepov;  
- primerjajo kosti človeka s kostmi drugih vretenčarjev; 
- spoznajo vrste povezav med kostmi (sklep, šiv, hrustančna vez); 
- seznanijo se z nudenjem prve pomoči pri poškodbah kosti in sklepov. 

2. Operativni cilji 

Učenec: 
- pravilno postavi plastične modele kosti na pripravljeno shemo; 
- razloži, zakaj so kosti potrebne; 
- pravilno našteje in poimenuje bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela glave, 

okončin in trupa;  
- pravilno našteje vrste povezav med kostmi; 
- našteje vrste kosti in za vsako vrsto poda primer; 
- našteje najpogostejše poškodbe kosti in sklepov; 
- razloži postopek prve pomoči ob zlomu, zvinu in izpahu; 
- s svojimi besedami opiše motnje v rasti kosti - rahitis in plosko stopalo; 
- pravilno odgovori na vprašanja, zapisana v delovni knjižici. 

3. Standardi znanja 

*Standardi znanja, zapisani v poševnem tisku, so iz učnega načrta. 

Minimalni* 

Učenci:  
- pokažejo in imenujejo bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti 

okončin in kosti trupa na konkretnem primeru; 
- naštejejo najvažnejše sklepe; 
- vedo, kaj je naloga gibal; 
- vedo, kako skrbeti za zdrav razvoj gibal; 
- naštejejo vsaj eno vrsto poškodb kosti in/ali sklepov. 

 
Temeljni**  
Učenci:  

- imenujejo bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela glave, kosti okončin in kosti 
trupa; 

- lego prej omenjenih kosti pokažejo na svojem telesu; 
- imenujejo vrste povezav med kostmi (sklep, šiv, povezava s hrustancem);  
- naštejejo najvažnejše sklepe ter primer šivov in povezav s hrustancem; 
- naštejejo najpogostejše poškodbe kosti in sklepov;  
- opišejo postopek prve pomoči ob zlomu kosti. 
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Zahtevnejši*** 

Učenci:  
- kostem določijo vrsto (dolge, ploščate, kratke kosti ali kosti nepravilnih oblik); 
- naštejejo vrste povezav med kostmi in razlike med njimi; 
- na konkretnem primeru (okostju ali lastnem telesu) pokažejo in poimenujejo 

najvažnejše sklepe ter primere šivov in povezav s hrustancem; 
- naštejejo najpogostejše poškodbe kosti in sklepov ter vsaj 2 motnji rasti kosti; 
- opišejo postopek prve pomoči ob posameznih poškodbah sklepov ali kosti (zlom, zvin 

in izpah). 

Medpredmetne povezave 

- matematika:  
Cilji: 

o Učenec izbere v konkretni situaciji ustrezno mersko enoto. 
Standardi znanja:  

o Učenec pozna merske enote za dolžino* 
o Učenec praktično izvaja meritve* 
o Učenec oceni dolžino*** in jo izmeri z nestandardno in standardno enoto** 

•Standardi znanja, napisani v poševnem tisku, so iz učnega načrta.  
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Izdelek in potrebne zmožnosti (spretnosti in veščine) 
 
S pomočjo tabele bova prikazali nekatere sposobnosti, ki jih morajo imeti učenci razvite, za 
uspešno samostojno rokovanje z izdelkom. Spretnosti in veščine mu bodo omogočile 
pravilno reševanje zastavljenih nalog.  

 
 Učenec: 

Komunikacijske 
spretnosti 

- Zmožnost branja: tekoče dekodiranje in razumevanje navodil in 
besedila v knjižici. 

Vizualne in 
opazovalne 
spretnosti 

- Zmožnost opazovanja: opazovanje modela okostja in njegovih 
sestavnih delov, opazovanje slik.  

- Zaznavanje oblike: postavljanje modela okostja na podlago s 
shemo. 

Učne in 
organizacijske 
spretnosti 

- Zmožnost zadrževanja pozornosti, koncentracije in vztrajnosti. 
- Zmožnost vzpostavljanja povezav med novimi pojmi in 

konkretnimi primeri.  
- Zmožnost presojanja in sklepanja pri vprašanjih, ki zahtevajo 

višje miselne procese. 

Predstavne 
(imaginativne) 
spretnosti 

- Zmožnost predstavljanja okostja v človeškem telesu (za boljše 
razumevanje lahko uporabimo 3D model, pridobljen na: 
https://sketchfab.com/3d-models/3d-human-skeleton-
6b97740f4030440fa1795e0ce4e9b98b).  

- Zmožnost primerjave velikosti kosti okostnjaka in lastnih kosti.  

Številčne 
spretnosti 

- Zmožnost približne ocene dolžine. 
- Zmožnost merjenja z nestandardnimi enotami in s standardnimi 

enotami. 

Telesne in 
praktične 
spretnosti 

- Zmožnost previdnega rokovanja s pripomočki med izvajanjem 
nalog.  

Socialne 
spretnosti  

- Zmožnost strpnega sodelovanja z drugimi učenci (v primeru, da 
se aktivnosti izvajajo v paru ali v skupini). 

- Zmožnost upoštevanja navodil. 
Preglednica 3: Sposobnosti, spretnosti in veščine 

Poleg sposobnosti, navedenih v tabeli, mora imeti učenec razvite tudi:   
- kratkotrajni spomin; 
- razumevanje pojmov. 

 

Predstavljeni izdelek učencem omogoča razvijanje sledečih spretnosti in sposobnosti: 
- razvijanje prostorske predstave (lega posameznih večjih kosti v našem telesu); 
- urjenje fine motorike (pri sestavljanju okostja); 
- razvijanje sposobnosti samostojnega dela in učenja; 
- razvijanje sposobnosti za vrednotenje lastnih rezultatov/znanja.  

https://sketchfab.com/3d-models/3d-human-skeleton-6b97740f4030440fa1795e0ce4e9b98b
https://sketchfab.com/3d-models/3d-human-skeleton-6b97740f4030440fa1795e0ce4e9b98b
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Opis izdelka in načina uporabe 
 

Izdelek je namenjen spoznavanju človeškega okostja, zato je seveda osrednji del pripomočka 
plastično okostje (veliko 160 cm). Učenca skozi celoten proces usvajanja snovi vodi knjižica 
Skeletko in svet kosti, ki je poleg okostja shranjena v škatli. Poleg tega, je škatli priložen tudi 
plakat z obrisom človeka in našega okostja. Že na začetku, je predstavljeno ozadje škatle z 
okostjem, ki otroke preko kratkega uvoda napelje na raziskovanje našega telesa.  
V knjižici so različne naloge in zanimivosti, namenjene motiviranju učencev za reševanje. V 
nadaljevanju bova podrobno opisali in predstavili izdelek ter njegove sestavne dele.  
 

V škatli so vsi pripomočki za samostojno uporabo izdelka. Ko jo učenec odpre, že na pokrovu 
vidi navodila. Le – ta predstavljajo prvi del izdelka. Drugi del izdelka so pripomočki v 
notranjosti škatle. Tam se nahajajo delovna knjižica, plastično okostje, škarje, meter in 
sponka. Poleg škatle k izdelku sodi tudi plakat z obrisom človeškega telesa. 
 

Navodila:  
Navodila, ki so pritrjena na pokrov škatle, se začnejo z uvodom, ki ga pove najin lik 
okostnjaka, Skeletko. Z uvodom sva pri učencih želeli vzbuditi zanimanje za nadaljnje delo. 
Sledi predstavitev predmetov v škatli ter usmeritev za uporabo izdelka. Učence navodila 
usmerijo k pripravi plakata in knjižici, ki jih bo vodila skozi naloge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 2: Navodila 

 
Delovna knjižica:  
Knjižica je sestavljena iz 18 strani, na katerih so različne naloge, povezane s spoznavanjem 
okostja. Na začetku knjižice je legenda, ki učencem omogoči lažje sledenje različnim tipom 
nalog ter lažjo uporabo knjižice. V sivih kvadratkih so vprašanja in odgovori. Okostnjak, ki drži 
rumen kvadratek, označuje dejavnosti, ki jih mora učenec izvesti sam, okostnjak z zelenim 
oblačkom pa predstavlja zanimivosti. Tri rdeči vprašaji nad okostnjakom pomenijo, da mora 
učenec o nekem vprašanju ali problemu premisliti ter poiskati odgovor. Rešitev le – tega 
lahko naknadno preveri pri učitelju.  
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Slika 3: Legenda 

Po ogledu legende sledi začetna naloga, kjer učence seznanimo s kostmi, vlogo okostja in 
različnimi značilnostmi kosti. Predstavitev služi kot kratek uvod, s pomočjo katerega lahko 
ugotovimo, koliko o kosteh že vejo. Naloge nam dajo vpogled v njihovo predznanje, kar nam 
omogoči prilagoditev nadaljnjih nalog, hkrati pa učencem podamo osnovo za lažje usvajanje 
znanja.  
 

 

 

 

  

 

 

 

 

Slika 4: Kosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 5: Kosti – odkrita polja  
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Sledi razlaga pomena hrbtenice. Učenci pomen pravilne drže spoznajo ob primerjanju slik 
kosti človeka in drugega vretenčarja (krave). Svoje domneve lahko zopet preverijo z 
rešitvami pod slikami.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 6: Vretenčarji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 7: Vretenčarji – odkrita polja 

 
Pri naslednji nalogi jih povabimo k sestavi okostja. Glede na predznanje učencev, so na voljo 
različne stopnje težavnosti (predvidene po standardih), ki si jo lahko izberejo sami. Sami, sva 
k izdelku predložili plakat, ki ni primeren za minimalni standard. Na njem je namreč le obris 
človeka in kosti, brez imen kosti. Med sestavljanjem okostnjaka, ki bi imel pod skicami kosti 
še  napisana imena, bi spoznavali imena kosti (velike kosti obraznega in lobanjskega dela 
glave, kosti trupa in okončin), pravilnost razvrščanja pa bi lahko tudi sproti pregledovali. S 
pripravljenim plakatom, učenci ponavljajo razvrščanje kosti, predpostavljava, da jih že vsaj 
bežno poznajo. Sledi prikaz pravilno sestavljenega okostja in imen posameznih kosti, ki jih 
morajo poznati glede na učni načrt. Tako lahko učenci še enkrat preverijo pravilno postavitev 
kosti.  
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Slika 8: Okostje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 9: Okostje – odkrita polja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 10: Kosti glave 
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Slika 11: Kosti glave – odkrita polja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 12: Kosti trupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 13: Kosti trupa – odkrita polja  
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Slika 14: Kosti zgornjih okončin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 15: Kosti spodnjih okončin 

V nadaljevanju spoznavajo različne vrste kosti (ploščate, dolge, kratke kosti in kosti 
nepravilnih oblik), ki jih lahko primerjajo po velikosti in obliki na sestavljenem okostju.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 16: Vrste kosti 
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Slika 17: Vrste kosti – odkrita polja 

Kasneje učenci spoznajo tudi povezave med kostmi. Predstavimo jim šive, sklepe in vezi s 

hrustancem, ki jih morajo poiskati tudi na okostju in nato še na sebi. Med omenjenimi 

povezavami ugotavlja razlike. Učenec nato primerja gibanje komolca, kolena ter drugih 

sklepov, s pomočjo česar ugotovi kateri sklep je najbolj gibljiv.  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 18: Povezave med kostmi 

 

 

 

 

Slika 19: Povezave med kostmi – odkrita polja 1 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 20: Povezave med kostmi – odkrita polja 2 
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Slika 21: Skelpi 

Sledi spoznavanje različnih poškodb kosti. Učenec spozna zvin, izpah in zlom. Poškodbe skuša 
prepoznati tudi na rentgenskih posnetkih. Kosti prikazanih poškodb poiščejo na modelu 
okostja. Nato se učenec seznani z nekaterimi obolenji kosti, pri naslednji aktivnosti pa se 
seznani z ukrepi, potrebnimi za oskrbo prej naštetih poškodb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 22: Poškodbe kosti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 23: Poškodbe kosti – odkrita polja  
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Slika 24: Rentgenske slike poškodb 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 25: Rentgenske slike poškodb – odkrita polja  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 26: Obolenja kosti 
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Slika 27: Obolenja kosti – odkrita polja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 28: Prva pomoč ob poškodbah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Slika 29: Prva pomoč pri poškodbah – odkrita polja  
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V zaključku Skeletko našteje nekaj nasvetov o skrbi za kosti, ki se jih lahko izpolnjujejo že 
učenci sami.  
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Slika 30: Nasveti za skrb za kosti 
 
Predstavitev vsebine, ki naj bi jo učenec usvojil 
Z izdelkom želiva učencem predstaviti človeško okostje oziroma skelet, kot enega izmed 
organskih sistemov. Meniva, da bi znanje lažje usvojili s pomočjo modela okostja, saj bi si 
tako lažje predstavljali okostje v človeškem telesu. V nadaljevanju bova predstavili snov, ki 
naj bi jo učenci usvojili s pomočjo pripomočka. 

Vloga okostja 

Okostje ali skelet sestavljajo kosti. Človeško telo ima 206 kosti, nekateri pa jih imajo lahko 
tudi več. Kosti dajejo telesu oporo in obliko. Skupaj z mišicami nam omogočajo gibanje. 
Nekatere kosti varujejo organe v notranjosti telesa. 

Namen naloge je, da učenec ponovi svoje dosedanje znanje o okostju in razmisli o tem, 
kakšna je vloga okostja v človeškem telesu.   

- Minimalni standard znanja: vedo, kaj je naloga gibal. 

Pomen hrbtenice 

Vretenčarji so živa bitja, ki imajo hrbtenico. Le ta je sestavljena iz več kratkih kosti, ki jih 
imenujemo vretenca. Ta vretenca tvorijo, kanal skozi katerega poteka hrbtenjača. Trtična 
vretenca so pri človeku močno zakrnela. Mnogi drugi vretenčarji imajo večje število trtičnih 
vretenc, ki sestavljajo rep. Človeška hrbtenica ima obliko dvojne narobe obrnjene črke S, kar 
nam omogoča pokončno držo.  

Učenec s pomočjo slike okostja človeka in okostja goveda ugotovi, kako se razlikuje hrbtenica 
človeka in živali, in kakšna je vloga človeške hrbtenice.  
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Kosti trupa 

Kosti trupa delimo na hrbtenico in prsni koš. Hrbtenico sestavlja 33 ali 34 vretenc, in sicer 7 
vratnih vretenc, 12 prsnih vretenc, 5 ledvenih vretenc, 5 križnih vretenc in 4 ali 5 trtičnih 
vretenc.  Križna vretenca so zaraščena v križnico, trtična pa v trtico. Prsni koš sestavlja 12 
parov reber, ki se spredaj vežejo na prsnico. Prsni koš med drugim varuje pljuča in srce. 

Učenec na modelu okostja, ki ga je sestavil, opazuje in poimenuje kosti trupa.  

- Minimalni standard znanja: pokažejo in imenujejo bistvene kosti trupa na 
konkretnemu primeru. 

- Temeljni standard znanja: imenujejo bistvene kosti trupa; lego prej omenjenih kosti 
pokažejo na svojem telesu. 
 

Kosti glave 

Na vrhu hrbtenice je lobanja. Delimo jo na možganski in obrazni del. Kosti možganskega dela 
varujejo možgane. Kosti glave so med seboj povezane s šivi, gibljiva je le spodnja čeljust.  

Učenec na modelu okostja, ki ga je sestavil, opazuje in poimenuje kosti glave. Z opazovanjem 
človeške in pasje lobanje razmišlja o razlikah in kaj je pri človeku bolj razvito. 

- Minimalni standard znanja: pokažejo in imenujejo bistvene kosti obraznega in 
lobanjskega dela na konkretnem primeru. 

- Temeljni standard znanja: imenujejo bistvene kosti obraznega in lobanjskega dela; 
lego prej omenjenih kosti pokažejo na svojem telesu. 

Kosti udov  

Kosti udov delimo na  kosti zgornjih in  spodnjih okončin. Kosti zgornjih okončin sestavljajo 
ključnica, lopatica, nadlahtnica, komolec, koželjnica, podlahtnica, zapestnice, dlančnice in 
prstnice. Kosti spodnjih okončin, ki jih spoznajo učenci, so medenica, stegnenica, pogačica, 
golenica in mečnica.  

Učenec na modelu okostja, ki ga je sestavil, opazuje in poimenuje kosti udov. Kosti zgornjih 
okončin poskusi prikazati tudi na svoji roki. Učenec se sezuje in najprej hodi po prstih nato pa 
še po petah. Ob tem razmišlja katera hoja je najtežja in zakaj. 

- Minimalni standard znanja: pokažejo in imenujejo bistvene kosti okončin na 
konkretnem primeru. 

- Temeljni standard znanja: imenujejo bistvene kosti okončin; lego prej omenjenih 
kosti pokažejo na svojem telesu.  

Vrste kosti 

Obliko kosti določa predvsem njihova funkcija. Človeško okostje ima kratke kosti, ploščate 
kosti, dolge kosti in kosti nepravilnih oblik. Kratke kosti lahko najdemo v zapestju in členkih. 
Ploščate kosti pogosto oklepajo telesne votline (npr. prsni koš, lobanja). Dolge kosti najdemo 
v udih (npr. stegnenica, nadlahtnica). Kost nepravilne oblike npr. je hrbtenica, ki je 
sestavljena iz več kratkih kosti, vretenc. 

Učenec na modelu okostja poišče kosti, ki se mu zdijo podobne. Nato poskusi ugotoviti za 
katero oblike kosti gre. Poskusi jih še poimenovati.  
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Z dejavnostjo sva želeli, da se zavejo različnih nalog, ki jih imajo kosti in kako so le – te 
povezane z njihovimi oblikami. Želeli sva ponoviti tudi poimenovanje kosti. 

- Zahtevnejši standard znanja: kostem določijo vrsto (dolge, kratke, ploščate kosti ali 
kosti nepravilnih oblik). 

Povezave med kostmi 

Obstajajo tri vrste povezav med kostmi, ki jih ločimo glede na gibljivost. Šivi so negibljive 
povezave med kostmi. Najdemo jih na lobanji, kjer povezujejo lobanjske kosti. Hrustančne 
vezi so delno gibljive povezave. Hrustanec tako npr. omogoča raztezanje prsnega koša pri 
dihanju. Sklepi so gibljive povezave med kostmi. To je mesto, kjer se stikata dve ali več kosti. 
Med drugim poznamo sklepe v kolenu, ramenski sklep in komolčni sklep.  

Učenec naštete vrste povezav poišče na modelu okostja in poskusi ugotoviti razlike med 
njimi. Svoje domneve preveri v delovni knjižici. Nato poskusi poiskati različne povezave na 
svojem telesu. Učenec tudi opazuje gibane sklepa komolca, z gibanjem ostalih sklepov 
poskusi ugotoviti, kateri sklep je najbolj gibljiv. 

- Minimalni standard znanja: naštejejo najvažnejše sklepe. 
- Temeljni standard znanja: imenujejo vrste povezav med kostmi (sklep, šiv, povezava 

med hrustancem). 
- Zahtevnejši standard znanja: našteje vrste povezav med kostmi in razlike med njimi; 

na konkretnem primeru (okostju ali lastnem telesu) pokaže in poimenuje najvažnejše 
sklepe ter primere šivov in povezav s hrustancem.  

Poškodbe kosti in sklepov 

Kosti si največkrat poškodujemo pri padcih. Najpogostejša poškodba kosti in sklepov so zvini. 
Pri zvinu se kosti premaknejo ali zasukajo, bolj kot to dopušča sklepna ovojnica, ki se zato 
poškoduje. Sklep oteče in boli. Pri izpahu se kosti v sklepu premakneta tako, da nista več v 
pravilni legi. Sklepna ovojnica se pretrga. Sklep oteče in boli, gibanje pa je nemogoče. Zlom je 
stanje, kjer pride do preloma strukture kosti. Poznamo odprte zlome, kjer kost predre kožo 
in zaprte zlome, kjer se kost zlomi, a ne pretrga kože. Mesto zloma oteče in boli, spremni se 
oblika uda. 

Naloga učence seznani z različnimi vrstami poškodb. Na rentgenskih posnetkih zlomov 
poskusijo prepoznati posamezne kosti. Nato le – te poiščejo na modelu okostja in jih 
poimenujejo.  

- Minimalni standard znanja: naštejejo vsaj eno vrsto poškodb kosti in/ali sklepov. 
- Temeljni standard znanja: naštejejo najpogostejše poškodbe kosti in sklepov. 

Obolenja kosti 

Rahitis je napaka v razvoju kosti, ki največkrat nastane zaradi pomanjkanja vitamina D. Zaradi 
pomanjkanja se v kosteh vgradi premalo kalcija, zato kosti ne rastejo pravilno. Vitamin D 
lahko dobimo s prehrano, nahaja se v mleku, jajčnih rumenjakih in ribjem olju. Nastaja tudi v 
koži, ki je obsijana s sončno svetlobo. Osteoporoza je bolezen kosti, ki postajajo vedno bolj 
krhke. Posledično obstaja večja možnost obrabe sklepov in tveganje za zlome, sploh v 
starejših letih.  
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Učenec se seznani z obolenji kosti in nekaterimi vzroki. Tudi sam se poskusi spomniti kakšne 
motnje rasti. 

- Zahtevnejši standard znanja: naštejejo vsaj 2 motnji rasti kosti. 

Ukrepi pri poškodbah kosti in sklepov 

Pri zvinu počivamo in na sklep položimo obkladke. Ob hujših primerih poiščemo zdravniško 
pomoč. V primeru izpaha naredimo sklep negibljiv, s čimer ublažimo bolečino. Obvezno 
poiščemo zdravniško pomoč. Pri zlomih moramo poškodovano kost imobilizirati, kar pomeni,  
da ud naredimo začasno negibljiv. Obvezno in čim prej poiščemo zdravniško pomoč-. 

Učenec se seznani z ukrepi pri poškodbah kosti in sklepov. 

- Temeljni standard znanja: opišejo postopek prve pomoči ob zlomu kosti. 
- Zahtevnejši standard znanja: opišejo postopek prve pomoči ob posameznih 

poškodbah sklepov ali kosti (zlom, zvin, izpah). 

 

Nove ideje oz. povzemanje idej iz literature, virov 

Z izdelkom sva želeli učencem olajšati usvajanje snovi o človeškem okostju. Učni proces sva 
jim želeli približati preko izdelka, ki bi jim bil privlačen in zanimiv. Z različnimi aktivnostmi in 
nalogami, sva želeli omogočiti več čutno učenje, ki bi jim olajšalo pomnjenje.  
 
Ideja za izdelek je produkt domišljije, ker za tak izdelek še nisem slišala ali zasledila česarkoli 
podobnega, je izdelek avtorsko delo Špele Zupan. Osnovna ideja za izdelek je vključevala 
okostje, ki bi ga učenci lahko sestavili sami, poleg tega pa sem vedela, da želim vključiti tudi 
različne naloge, kjer bi bili učenci aktivni oz. bi nekaj izkusili. Tako sem se odločila za naloge 
hoje po prstih/petah, ustvarjanje lastnega komolčnega sklepa, preizkusa poimenovanja kosti 
v lastnem telesu itd. Vedela sem, da ne želim pripraviti le navodil, po katerih bi učenci izvajali 
naloge, temveč le – to nekako nadgraditi. Zdi se mi, da sem z likom Skeletko le – to tudi 
dosegla.  
 
Ob pregledu literature in učbenika, ki ga uporabljajo v 8. razredu OŠ PP z NIS pri 
naravoslovju, sva si izbrali cilje, ki jih želiva doseči. Kasneje sva iz njih izpeljali tudi delovno 
knjižico, kjer sva snov preko vprašanj, odgovorov in aktivnosti tudi razložili. Želeli sva, da 
snov ni le suhoparno navajanje podatkov, zato sva vsako temo poskusili nadgraditi s pestrimi 
nalogami. Da pa bi si otroci obravnavano še bolj zapomnili, sva dodali tudi zanimivosti. 
Usvajanje snovi o kosteh sva želeli zaokrožiti v neko celoto, ki bi jim omogočila lažje 
pomnjenje. Prav zato sva začeli pri samih nalogah kosti in z njihovimi oblikami, povezavami, 
ter samo postavitvijo. Ko sva se odločili, da predstaviva tudi različne poškodbe, se nama je 
zdelo zelo pomembno, da vključiva tudi predstavitev prve pomoči ob teh poškodbah. Glede 
na to, da imajo z zlomi, zvini ali izpahi zagotovo vsaj kakšno izkušnjo (npr. poškodba znanca), 
se nama je naštevanje ukrepov zdelo zanimivo in poučno.  
 
Izdelek sem želela pripraviti kot pripomoček, ki omogoča usvajanje različnih standardov 
znanja. Slednje sem upoštevala že pri izdelavi knjižice in različnih nalog v njej, hotela pa sem 
jih upoštevati tudi pri plakatu. Žal zaradi časovne stiske nisem uspela dokončati plakata.  
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Le – tega sem si zamislila kot dvostranski plakat, ki ima na eni strani narisan le obris človeške 
podobe, na drugi pa je znotraj obrisa narisan še skelet. Narisane kosti skeleta bi se dalo 
dvigniti, pod njimi pa bi bilo zapisano ime kosti.  Slednje bi učencem omogočilo sestavo 
skeleta tudi na podlagi obrisov kosti, hkrati pa bi lahko preverjali in se sproti učili tudi njihova 
imena.  
Druga stran, z obrisom človeške podobe, je namenjena usvajanju znanja višjega standarda, 
kjer brez pomoči najdejo pravilno mesto kosti, ki jih znajo tudi poimenovati. Kljub temu, da 
mi plakata ni uspelo narediti v polni obliki, sem pripravila obris človeške podobe, znotraj 
katere so narisane skoraj vse kosti – manjkajo le kosti levih dveh okončin. Slednje sem 
namerno izpustila, ter tako na plakatu združila temeljni in višji standard znanja. Poleg tega, 
sem ob plakat priložila tudi sliko okostnjaka, ki je pravilno sestavljen, poimenovane pa so 
tudi vse pomembne kosti. Slika je namenjena samo preverjanju učencev, kar jim omogoči, da 
se naučijo prepoznati svoje napake in le – te tudi popraviti. Po ponovnem pregledu izdelka bi 
dodala tudi odgovore ali vsaj možne odgovore pod polja z vprašaji, namenjena premisleku. 
Svoje domneve naj bi učenci sicer preverili pri učitelju, a bi za popolnoma samostojno 
uporabo izdelka in manj vmesnih prekinitev raje odgovore podala kar v knjižici. Dodala bi 
tudi več usmeritev, npr.: ''S pomočjo slike in modela okostnjaka preštej število vretenc v naši 
hrbtenici,'' ki bi učencem omogočile še lažje sledenje in izpolnjevanje nalog. Dodala bi tudi 
slike obolenj (osteoporoze in rahitisa) ter več točno določenih kriterijev (npr: vsaj 3 kosti, 
vsaj 4 primere), ki bi učencem omogočili zadovoljstvo ob izpolnitvi naloge. 
 
Knjižica, ki sem jo pripravila, je neke vrste vodnik, ki vodi celotno uporabo izdelka. V njej so 
različne naloge (dejavnosti, ki jih morajo narediti sami, zanimivosti, različna vprašanja itd.), ki 
so namenjene spoznavanju kosti. Naloge sem zasnovala na podlagi ciljev in standardov, ki so 
predvideni v Učnem načrtu za Naravoslovje v 8. razredu OŠ PP z NIS. Trudila sem se, da so 
naloge raznolike, saj sem učence res želela pritegniti k uporabi izdelka. V ta namen sem 
ustvarila lik okostja – Skeletko. Preko pripovedi, ki se nahaja že v navodilih, sem želela 
povezati celotno snov, hkrati pa sem z vključevanjem lika izdelek, po najinem mnenju, 
učence dodatno motivirala. Skeletko se namreč vključuje v različne dejavnosti, daje jim 
nasvete in govori različne zanimivosti, kar sam izdelek nekoliko oddalji od tipičnega šolskega 
učenja.  
 
Določenih informacij, specifično, zgradbe kosti, nisem vključila, saj se nama je zdelo, da je v 
izdelku že dovolj informacij. Če bi ga pripravljali še enkrat, bi informacije verjetno vključili, a 
bi v tem primeru knjižici dodali tudi kazalo. Le – to bi omogočilo ponavljanje posameznega 
sklopa snovi, kar bi pravzaprav lahko vključila že zdaj. Za kazalo se nisva odločili, ker sva 
izdelek videli kot neko celoto, ki je ne bi želeli delili na poglavja, a bi verjetno prišlo prav, vsaj 
pri ponavljanju. Izpustila sem tudi določene informacije, ki so se mi zdele preveč podrobne in 
niti niso zahtevane v učnem načrtu (konkretno, kosti medenice, posamezne kosti glave in 
čeljusti). Ob ponovnem sestavljanju knjižice bi jih vključila le kot dodatek/zanimivost.  
 
Izdelek je namenjen usvajanju znanja, a je hkrati njegov cilj tudi spodbujanje mišljenja o 
določenih nalogah okostja, različnih značilnosti in drugih problemih. Zdi se mi, da z vprašanji 
učence spodbudimo k premisleku, ki ni omejen z zahtevanimi odgovori. Prav zato menim, da 
je izdelek primeren za večkratno uporabo, kot sredstvo za usvajanje nove snovi ali kot 
pripomoček za ponavljanje že usvojenega.  
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https://dumielauxepices.net/sites/default/files/drawn-skeleton-skeletal-system-572627-4730170.jpg?fbclid=IwAR3wyUI1h3jhtDGkQCVOWy6WQ67TKaHButs2R7nUBnFboHB1bByD54g533%20U
https://dumielauxepices.net/sites/default/files/drawn-skeleton-skeletal-system-572627-4730170.jpg?fbclid=IwAR3wyUI1h3jhtDGkQCVOWy6WQ67TKaHButs2R7nUBnFboHB1bByD54g533%20U
http://teachmeanatomy.info/wp-content/uploads/Overview-of-the-Different-Parts-of-the-Vertebral-Column-1.jpg?fbclid=IwAR2IovWGeIpNt8VDeoJufcoN8cKcOMbtKXheJOLWFo8T0h2lpIM3akWnm_w
http://teachmeanatomy.info/wp-content/uploads/Overview-of-the-Different-Parts-of-the-Vertebral-Column-1.jpg?fbclid=IwAR2IovWGeIpNt8VDeoJufcoN8cKcOMbtKXheJOLWFo8T0h2lpIM3akWnm_w
http://teachmeanatomy.info/wp-content/uploads/Overview-of-the-Different-Parts-of-the-Vertebral-Column-1.jpg?fbclid=IwAR2IovWGeIpNt8VDeoJufcoN8cKcOMbtKXheJOLWFo8T0h2lpIM3akWnm_w
https://i.pinimg.com/originals/bf/e3/b6/bfe3b6eea730eafb0aac77e712b6a29e.jpg
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Lobanja psa (pridobljeno dne 11. 05. 2019 s:  

https://image.shutterstock.com/image-vector/dogs-skull-top-side-view-450w-
789208792.jpg):  

Lobanja stranski pogled (pridobljeno dne 11. 05. 2019 s: 
https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/poster/8/8/break/images-
medium-5/anatomy-of-human-skull-side-view-leonello-calvetti.jpg). 

Prsni koš (pridobljeno dne 11. 05. 2019 s: 
https://3.bp.blogspot.com/_34yp555Pbx8/SkncdiJFItI/AAAAAAAADOs/MpoBKIgFvmA/s400/
thorax.jpg?fbclid=IwAR2iEEBhXAqwXs9zpINveMPGtmSWH0cziSY8gu8VQnR-
AopvLxulEHhw6Xw).  

Sklepi (pridobljeno dne 11. 05. 2019 s: Britovšek, M., Gavrilovska, M. in Vališer, A. (2011). 
Naravoslovje 8: učbenik za 8. razred osnovne šole: prilagojeni izobraževalni program z nižjim 
izobrazbenim standardom. [CD-ROM]. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.). 

 

 

Priloge  

 

- Kazalo slik  
- Navodila  
- Slika plakata  
- Shema okostnjaka, namenjena samo preverjanju pravilnosti odgovorov  
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https://render.fineartamerica.com/images/rendered/default/poster/8/8/break/images-medium-5/anatomy-of-human-skull-side-view-leonello-calvetti.jpg
https://3.bp.blogspot.com/_34yp555Pbx8/SkncdiJFItI/AAAAAAAADOs/MpoBKIgFvmA/s400/thorax.jpg?fbclid=IwAR2iEEBhXAqwXs9zpINveMPGtmSWH0cziSY8gu8VQnR-AopvLxulEHhw6Xw
https://3.bp.blogspot.com/_34yp555Pbx8/SkncdiJFItI/AAAAAAAADOs/MpoBKIgFvmA/s400/thorax.jpg?fbclid=IwAR2iEEBhXAqwXs9zpINveMPGtmSWH0cziSY8gu8VQnR-AopvLxulEHhw6Xw
https://3.bp.blogspot.com/_34yp555Pbx8/SkncdiJFItI/AAAAAAAADOs/MpoBKIgFvmA/s400/thorax.jpg?fbclid=IwAR2iEEBhXAqwXs9zpINveMPGtmSWH0cziSY8gu8VQnR-AopvLxulEHhw6Xw
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Oplojeno ali neoplojeno? 

To je zdaj vprašanje. 

 
 

 

 

 

 

Razred OŠ s PP z NIS: 9. razred 
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Uvod  
 

V nalogi bova predstavili najin izdelek, s pomočjo katerega želiva, da bi učenec spoznal del 

učnega sklopa spolovila in razmnoževanje, natančneje ženskih spolnih organov. Izdelek sva 

poimenovali »Oploditev ali neoploditev? To je zdaj vprašanje«, saj sva se soglasno strinjali, 

da sta menstruacija ter oploditev temi, ki imata veliko skupnega, pa vendar sta si izključujoči. 

V obeh primerih se iz jajčnikov vsak mesec sprosti jajčece, v enem se to sreča z moško 

semenčico, v drugem pa se neoplojeno izloči skozi nožnico z menstrualno krvavitvijo. 

Družabno igro sestavlja komplet različnih pripomočkov, ki učenca na aktiven način vodijo pri 

spoznavanju pojmov oz. procesa oploditve, menstrualnega cikla, pri tem pa se seznani tudi s 

sorodnimi podtemami, kot so preprečevanje nezaželene nosečnosti, skrb za higieno med 

menstruacijo, blaženje bolečin med menstruacijo ipd. Ob tem ima pod rubriko »Ali veš?« 

zapisane tudi različne zanimivosti, ki mu omogočajo individualno poglobitev v posamezno 

področje. Igra je zastavljena tako, da učenci sodelujejo v paru in obenem krepijo svoje 

komunikacijske in socialne spretnosti.  Delo v paru je dobro, saj si lahko učenca med seboj 

pomagata in drug drugemu predstavljata motivacijo.  

Pri načrtovanju izdelka sva si zastavili naslednje cilje: 

- ustvariti izdelek, ki ga bova lahko kot bodoči specialni in rehabilitacijski pedagoginji 

lahko uporabili pri svojem poučevanju, 

- ustvariti izdelek, ki ga bodo lahko otroci samostojno uporabljali, 

- ustvariti izdelek, ki bo za otroke zabaven, zanimiv in predvsem poučen, 

- ustvariti izdelek, katerega naloge bodo otroka spodbujale k samostojnemu 

razmišljanju in sklepanju na podlagi podanih informacij, 

- ustvariti izdelek, ki bo otrokom na zanimiv način predstavil proces oploditve in 

menstrualni cikel, saj se zavedava, da je to ena izmed tem, ob kateri so otroci 

običajno sramežljivi, 

- ustvariti izdelek, ki bo pritegnil tudi moški spol, saj imajo o tem pogosto manj znanja, 

- iz literature poiskati informacije, ki bodo otrokom pripomogle k doseganju ciljev, ki so 

navedeni v učnem načrtu za 9. razred prilagojenega izobraževalnega programa z NIS. 

V nadaljevanju bova podrobneje predstavili posamezne sestavne dele izdelka ter način 

uporabe le-tega. Med drugim bova opisali tudi spretnosti, ki jih mora imeti učenec razvite za 

uspešno reševanje in rokovanje z izdelkom. V okviru opisa bova označili tudi naloge, ki so bile 

oblikovane za namene doseganja določenega standarda znanja (minimalni*, temeljni** in 

višji***).  Ob koncu bova izpostavili tudi nekaj nadgrajenih idej o izboljšavi najinega izdelka, s 

katerim bi lahko učenec še dodatno spoznal omenjeno učno vsebino.   
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Predstavitev izdelka  
 

 
Slika 1: Škatla igre 

Izdelek in učni načrt  
 

Program, vodilni predmet in razred  

Program: Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

Vodilni predmet in razred: naravoslovje, 9. razred  

 

Učna vsebina 

Učni sklop: Spolovila in razmnoževanje 

Učna vsebina: Ženski spolni organi, razmnoževanje človeka, kontracepcija 
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Cilji in standardi znanja  

Splošni cilji (iz UN) Učenci: 

- spozna menstrualni cikel; 

- razume pomen higiene spolnih organov; 

- spozna pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od 

spolne združitve do oploditve, 

- spozna možne oblike kontracepcije, 

- seznani se s posledicami nezaščitenih spolnih odnosov. 

Operativni cilji Področje: MENSTRUACIJA 

Učenec: 

- posamezne dele notranjih spolnih organov pritrdi na 

ustrezni del modela ženskih reprodutivnih organov, 

- razloži, zakaj pride do menstrualne krvavitve, 

- ob uporabi papirja prikaže zadebeljevanje in luščenje 

maternične sluzi, 

- opredeli dolžino menstrualnega cikla, 

- opredeli dolžino menstrualne krvavitve, 

- na podlagi menstrualnega koledarčka izračuna dolžino 

menstrualnega cikla in razbere trajanje menstrualne 

krvavitve, 

- ogleda si različne vrste menstrualnih pripomočkov in jih 

razporedi k ustreznim opisom, 

- opredeli pravilnost posameznih mitov, ki zadevajo 

menstruacijo (lajšanje krčev ipd.) 

- rešitve nalog preveri na zadnji strani posamezne kartice. 

 

Področje: OPLODITEV 

Učenec: 

- ogleda si možne načine zaščite pred nezaželeno 

nosečnostjo, 

- prebere, kako poteka oploditev, 

- opiše in uprizori pot oplojenega jajčeca, 

- na kartončku razporedi delitev oplojenih jajčec, tako kot si 

sledijo v pravilnem vrstnem redu, 

- prebere sestavek o pomembnosti kromosomov za 

določitev spola, 

- na podlagi podanih informacij pove, kakšna je njegova 

kombinacija kromosomov, 

- si ogleda, katere so najpogostejše metode kontracepcije, 

- na tablici poveže metodo kontracepcije z ustreznim 

spolom in grafičnim prikazom, 
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- s pantomimo skuša prikazati predhodno slišane pojme 

(semečnica, oploditev …) 

- rešitve nalog preveri na zadnji strani posamezne kartice 

Standardi znanja Učenec:  

Minimalni standardi znanja* 

- Ob modelu pokaže ženske spolne organe. 

- Zna našteti higienske pripomočke, ki so potrebni v času 

menstruacije. 

- Pozna možnost preprečevanja zanositve. 

Temeljni standardi znanja** 

- Razume, od katerega do katerega dneva traja en 

menstrualni cikel. 

- Pozna različne metode kontracepcije. 

- S pomočjo modela opiše, kako poteka proces oploditve. 

- Opiše menstrualni cikel kot posledico neoplojenega 

zrelega jajčeca. 

- Pojasni pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od 

spolne združitve do oploditve. 

- Pozna možnosti preprečevanja zanositve. 

Višji standardi znanja*** 

- Ob menstrualnem koledarčku izračuna dolžino 

posamezega cikla. 

- Opiše, kako se oplojeno jajčece deli. 

- Pojasni vlogo kromosomov. 

*Standarde znanja sva glede na vsebino dodali sami. 

Preglednica 1: Cilji in standardi znanja 

Medpredmetne povezave 

- matematika 

Cilji:  

o učenec primerja dve količini po velikosti, računa s količinami, 

o učenec šteje naprej in nazaj od danega števila. 

- slovenščina  

Cilj:  

o učenec prepozna in spoznava nekatere izraze, pojme, in sicer na ravni rabe, 

o učenec posluša in gleda posneta neumetnostna besedila,  

o učenec bere krajša neumetnostna besedila, 

o učenec iz preprostih definicij prepozna bitja/predmete/prostore/pojme/... in jih 

poimenuje. 
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Izdelek in potrebne zmožnosti (spretnosti in veščine) 
 

V nadaljevanju bova navedli nekaj zmožnosti, ki jih mora imeti učenec razvite, da lahko 

uspešno in samostojno rokuje z izdelkom ter pravilno reši zastavljene naloge. 

KOMUNIKACIJSKE SPRETNOSTI - Zmožnost branja: dekodiranje in razumevanja napisanih 

navodil na kartici, 

- Zmožnost govora, poslušanja, 

- Grafične spretnosti: povezovanje fotografij metod 

kontracepcije z ustreznim spolom in poimenovanjem.  

SOCIALNE SPRETNOSTI - Zmožnost medsebojnega sodelovanja in upoštevanja 

navodil.  

ŠTEVILSKE SPRETNOSTI - Poznavaje števil za izbor ustreznih kartic, kuvert, 

- Zmožnost štetja in seštevanja za izračun dolžine 

menstrualnega cikla ter trajanja menstruacije, 

- Zmožnost računanja za reševanje besedilne naloge, pri kateri 

mora učenec izračunati količino izločene menstrualne krvi. 

IMAGINARNE (PREDSTAVNE) 

SPRETNOSTI 

- Zmožnost predstavljanja in vizualizacije procesa oploditve, 

delitve oplojenega jajčeca in menstrualnega ciklusa. 

UČNE IN ORGANIZACIJSKE 

SPRETNOSTI 

- Znanje, ki ga potrebuje za odgovarjanje na vprašaja zaprtega 

in odprtega tipa, 

- Zmožnost presojanja in interpretiranja informacij, izvajanje 

sklepov pri odgovarjanju na vprašanja, ki zahtevajo višje 

miselne procese. 

VIZUALNE IN OPAZOVALNE 

SPRETNOSTI 

- Zaznavanje barve: izbira kartice prave barve, izbira kuverte s 

številko ustrezne barve. 

- Zmožnost natančnega opazovanja vzorcev in odnosov: 

opazovanje slik menstrualnih pripomočkov, opazovanje 

različnih metod kontracepcije. 

TELESNE IN PRAKTIČNE SPRETNOSTI - Zmožnost izvajanja ročnih spretnosti: 

o Fina motorika: pritrjevanje imen posameznih spolnih 

organov  na ustrezna mesta na modelu, rokovanje z 

higienskimi pripomočki, metodami kontracepcije, 

odpiranje kuvert, postavljanje igralnih figur na točno 

določeno mesto. 

Preglednica 2: Spretnosti in veščine 

Izdelek, ki sva ga ustvarili učencu omogoča, da razvija naslednje spretnosti in sposobnosti: 

- razvijanje prostorske predstave – lega spolnih organov, 

- razvijanje predstave o količinah – količina izločene menstrualne krvi pri eni menstruaciji, 

- razvijanje sposobnosti vrednotenja lastnih rezultatov. 
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Opis izdelka in načina uporabe  
 

Najin izdelek je namenjen spoznavanju ženskih spolnih organov oz. natančneje spoznavanju 

procesa oploditve ter menstruacije. Glavni pripomoček je model maternice, ki predstavlja 

tudi igralno polje za 4 učence. Ti so razdeljeni v dve skupini, torej dva para, pri tem pa 

istočasno spoznavajo dve različni temi, in sicer menstruacijo ter oploditev. Izdelek je 

spravljen v privlačni škatli, ki pritegne učenčevo zanimanje. Igra ni tekmovalnega značaja, 

temveč je poudarek na sistematičnem in učinkovitem usvajanju nove snovi, pi katerem 

skušajo biti učenci čim bolj samostojni.  

Učenci dobijo predse škatlo, v kateri so spravljeni naslednji sestavni deli: 

- igralna plošča v obliki ženskih reproduktivnih organov,  

- 10 kartončkov z različnimi nalogami in rešitvami (5 za menstruacijo in 5 za oploditev), 

- 2 začetna kartončka z napisom »START«, 

- list z navodili in osnovnimi informacijami, 

- figure, s katerimi se učenci pomikajo na naslednje polje,  

- 20 ml kozarček, večji kozarec, 

- 4 kuverte, ki se nanašajo na temo menstruacije. V njih so spravljeni naslednji 

pripomočki: 2 menstrualna koledarčka, temno rdeč papir, jajčece, slike menstrualne 

krvi, da dobijo občutek, kakšna je gostota, opisi higienskih pripomočkov, 

- torbica s higienskimi pripomočki, kot so menstrualna skodelica, tampon in vložek, 

- 4 kuverte, ki se nanašajo na temo oploditve. V njih so spravljeni naslednji pripomočki: 

semenčica in jajčeca iz papirja, kartonček za razporeditev delitve oplojenega jajčeca v 

pravilnem vrstnem redu, besede (semenčica, oploditev, jajčece, zarodek, delitev 

oplojenega jajčeca), kontracepcijska sredstva: kondom in kontracepcijske tabletke. 

- Risalna tablica s slikami kontracepcijskih sredstev, njihovimi pojmovanji ter sliko 

moškega/ženskega spola, kateremu so namenjena, 

- USB ključek. 
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List z navodili 

 

 
 

Učenci v roke najprej vzamejo list z navodili, kjer se seznanijo s temo didaktičnega 

pripomočka. Za motivacijo jih pričaka spodbuden nagovor ter vprašanja, na katera si bodo 

lahko odgovorili tekom uporabe pripomočka. K načinu uporabe jih nagovorijo tudi sličice, ki 

prikazujejo, koliko igralcev lahko v njej sodeluje, komu je namenjena ter okviren čas, ki naj bi 

ga porabili za celotno izvedbo.  

 

 
Slika 2 Pravila igranja 
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Na drugi strani navodil je zapisanih 11 korakov, ki učencem pojasnijo potek igre. Učenci si 

morajo tako naprej ogledati posnetek z naslovom »Oplojeno ali neoplojeno? To je zdaj 

vprašanje«, v katerem so na kratko opisani moški spolni organi in časovno obdobje, ko 

začnejo nastajati semenčice. Sledi še opis ženskih spolnih organov ter opis časovnega 

obdobja, ko nastanejo jajčeca. Učencem je predstavljena tudi zanimivost, in sicer: »Ali veš, 

da je delčke tebe nosila že tvoja babica? Ko je bila babica noseča s tvojo mamo, je imela 

mama v sebi že jajčeca, iz katerih iz katerih si nastal/-a tudi ti.« V videu je prav tako opisana 

oploditev, in sicer kot proces, v katerem se moška semenčica združi z ženskim jajčecem. Če 

do oploditve ne pride, se neoplojeno jajčece izloči preko menstruacije.  

Učenci nato sledijo drugemu koraku, pri katerem morajo iz škatle vzeti model ženskih 

reproduktivnih organov, ki si ga morajo pozorno ogledati. Zatem poiščejo kuverto z imeni 

posameznih organov in jih z ježkom pritrdijo na ustrezno mesto (*minimalni standard 

znanja). Svojo rešitev nato preverijo s ponovnim ogledom posnetka na 1.38 minuti. 

Nadaljnja navodila jim predstavijo, kako bo potekalo spoznavanje nove učne snovi. Učenci se 

morajo razdeliti v dva para, si izbrati igralno figuro in se dogovoriti, kateri par bo najprej 

raziskoval oploditev in kateri menstruacijo. Ko opravijo vse naloge, strani zamenjajo. Naloge 

so oblikovane tako, da je čas trajanja učenja o eni temi približno enakovreden drugi.  

 

Model ženskih reproduktivnih organov 

 
Slika 3 Model ženskih reproduktivnih organov 

 

Model ženskih reproduktivnih organov predstavlja hkrati tudi igralno ploščo, ki jo učenci v 

uvodnem delu najprej opremijo z manjkajočimi besedami. Le-te predstavljajo posamezen 

spolni organ, kar jim služi tudi kot pomoč pri nadaljnjem delu. Maketa je razdeljena na dva 

dela, in sicer učenci na eni strani spoznajo proces oploditve, na drugi pa menstruacijo. Na 

vsaki strani je pet igralnih polj, ki so oštevilčena od 1 do 5, s pričetkom v jajčnikih pa vse do 
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maternice oz. nožnice. Na vsakem polju se učenci soočijo z eno aktivnostjo. Vsaka stran ima 

svojo barvo, da imajo učenci oporo, v katerem prostoru se morajo gibati s svojo figuro. Barve 

se ujemajo tudi s kuvertami in igralnimi karticami, ki jih učenci potrebujejo, da bi naloge 

opravili in se pomaknili za eno polje naprej. Kot figuro uporabljajo model jajčec, in sicer eno 

predstavlja neoplojeno, drugo pa oplojeno jajčece.  

 

Igralne kartice in kuverte 

 

PODROČJE: Menstruacija  

Učenca, ki pričneta z reševanjem nalog o menstruaciji, dobita naslednje kartice: 

 

START KARTICA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca poiščeta prvo modro kartico. Le-to si 

ogledata in sledita zapisanim navodilom. Najprej 

morata prebrati sestavek, ki obrazloži, zakaj pride 

do menstrualne krvavitve.  

V drugem delu navodila morata v škatli poiskati 

modro kuverto s številko 1 ter pogledati, kaj se 

skriva v njej. Naloga veleva, da s pomočjo priloženih 

pripomočkov (temno rdeči papirji in jajčece) na 

modelu prikažeta zadebeljevanje in luščenje 

maternične sluzi. Eden izmed učencev prebere 

besedilo, drugi pa proces praktično prikaže na 

modelu (*temeljni standard znanja). Ko nalogo v 

celoti opravita, kartico odložita na stran ter se 

pomakneta za eno polje naprej (polje št 1.). Nato 

poiščeta naslednjo kartico. 
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1. KARTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. KARTICA  

 

 

 

 

Učenca po navodilu najprej prebereta besedilo, ki 

opisuje dolžino menstrualnega cikla in kaj le-ta 

predstavlja. Med drugim se seznanita tudi s trajanjem 

menstrualne krvavitve ter kako močna oz. šibka je v 

posameznih dneh (*temeljni standard znanja). 

Zatem morata poiskati kuverto s številko 2, v kateri sta 

spravljena dva menstrualna koledarčka. Učenca morata 

na podlagi prej predstavljenih informacij izračunati, 

kako dolgo je trajal posamezen menstrualni cikel in 

koliko menstrualna krvavitev (*višji standard znanja). 

Rešitev nato preverita na zadnji strani kartice. Ko 

kartico v celoti rešita, se lahko pomakneta na naslednje 

polje (polje št. 2). 

Kot zanimivost si lahko pod rubriko »Ali veš« prebereta, 

katere mobilne aplikacije omogočajo spremljanje 

menstrualnega cikla. Nato poiščeta naslednjo kartico.  

Učenca sta s svojo figuro postavljena na začetnem 

mestu, torej v jajčniku. Najprej poiščeta kartico z 

naslovom »START«. Na njej je zapisana osnovna trditev 

o menstruaciji, ki učencema da vpogled, kaj bosta 

spoznala skozi različne aktivnosti. Ko učenca besedilo 

prebereta, sta pripravljena, da se pravo raziskovanje 

prične. Iz kupa vzameta modro kartico s številko 1.  
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Slika 1 Menstrualni koledarček 1 

                                     

 
Slika 4: Menstrualni koledarček 2 

3. KARTICA  
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Učenca po navodilu prebereta besedilo v 

okvirčku, ki govori o količini izgubljene krvi med 

eno menstruacijo. Nato je njuna naslednje 

naloga, da v škatli poiščeta 20 ml kozarček, s 

pomočjo katerega v večji kozarec nalijeta 80 ml 

vode. Tako dobita uvid v to, koliko menstrualne 

krvi izgubi ženska v tistih dnevih.  

Naslednja naloga zahteva, da poiščeta kuverto 

številka 3. V njej so spravljene fotografije, ki 

prikazujejo strukturo  in gostoto menstrualne krvi 

na vložkih in tamponih.  Učenca si prebereta 

posamezne opise.  

Pri zadnji nalogi imata učenca dve možnosti. Če 

imata sama menstruacijo, je njuna naloga, da 

izračunata, koliko prepojenih vložkov, tamponov 

menstrualnih skodelic imata v celotni 

menstruaciji ter koliko je to mililitrov. Če pa sta 

učenca fanta ali pa deklica, ki še ni imela 

menstruacije, rešita spodnjo besedilno  nalogo. 

Rešitev le-te preverita na zadnji strani kartice. Ko 

v celoti rešita kartico, se lahko pomakneta na 

naslednje polje (polje št. 3). Nato poiščeta 

naslednjo kartico. 
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                                    Slika 5: Menstrualna kri                                                                    Slika 6: Menstrualna kri 2 

 

4. KARTICA  

 
 

Učenca po navodilih naprej prebereta 

besedilo, ki je zapisano v okvirčku. Spoznata, 

da lahko ženska med menstrualno krvavitvijo 

uporablja različne menstrualne pripomočke. 

To so higienski vložki, tamponi in menstrualna 

skodelica. Spoznata tudi, da je potrebno vse 

našteto med menstruacijo redno menjavati. 

V nadaljevanju morata v škatli poiskati torbico, 

ki je označena s številom 4.  V njej so spravljeni 

predhodno našteti pripomočki. Učenca morata 

razmisliti, kam je potrebno posamezen 

pripomoček namestiti.  

Nato poiščeta kuverto s številko 5, v kateri so 

spravljeni opisi prej navedenih pripomočkov. 

Učenca morata opise razvrstiti k ustreznim 

pripomočkom (*minimalni standard znanja). 

Po uspešno opravljeni nalogi se pomakneta na 

naslednje polje (polje št  4.). Nato vzameta 

naslednjo kartico.  
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5. KARTICA 

 

 

 

 

 

  

Učenca sledita navodilom, in sicer 

ugotoviti morata, ali spodnje 

trditve držijo, ali ne. Pravilnost 

odgovorov nato preverita na zadnji 

strani kartice. Po opravljeni nalogi 

se premakneta na zadnje polje in 

prispeta do cilja (polje št. 5).  
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PODROČJE: Oploditev  

Učenca, ki pričneta z reševanjem nalog o menstruaciji, dobita naslednje kartice: 

 

START KARTICA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca sta s svojo figuro postavljena na začetnem mestu, torej v jajčniku. Najprej poiščeta 

kartico z naslovom »START«. Na njej je zapisana osnovna trditev o oploditvi, ki učencema 

da vpogled, kaj bosta spoznala skozi različne aktivnosti. Ko učenca besedilo prebereta, sta 

pripravljena, da se pravo raziskovanje prične. Iz kupa vzameta modro kartico s številko 1.  
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1. KARTICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca po navodilu najprej prebereta besedilo v okvirčku, ki govori o oploditvi. 

Nato morata iz kuverte št. 1 vzeti pripomočke, kot so jajčece in semenčice. Naloga 

naroča, naj eden  izmed učencev ponovno prebere besedilo, drugi pa po njegovih 

navodilih uprizori proces oploditve (*temeljni standard znanja). 

Kot zanimivost si lahko kasneje prebereta rubriko »Ali veš?«, ki opisuje, koliko 

semenčic moški izbrizgne v nožnico ženske ter koliko jih doseže vrat maternice. Ko 

nalogo v celoti opravita, se pomakneta na naslednje polje (polje št. 1). Nato 

vzameta naslednjo kartico.  
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2. KARTICA  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenca po navodilu prebereta opis v spodnjem okvirčku, ki govori o delitvi oplojenega 

jajčeca, ko potuje iz jajcevoda do maternice. Tam se namreč ugnezdi in zarodek se začne 

razvijati. V nadaljevanju si morata ogledati videoposnetek z naslovom »Delitev oplojenega 

jajčeca«. Le-tega najdeta na priloženem USB ključku. Nato vzameta kuverto št. 2, v kateri 

imata pripomočke, s katerimi morata predstaviti delitev oplojenega jajčeca v pravilnem 

vrstnem redu (*višji standard znanja). V kolikor jima to predstavlja težave, si lahko ponovno 

ogledata videoposnetek. Ko nalogo opravita v celoti, se pomakneta na naslednje polje (polje 

št. 2). Nato vzameta naslednjo kartico. 
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3. KARTICA  

 

 

 
 

 

Učenca sledita navodilom in si 

prebereta besedilo, ki opisuje, kakšno 

vlogo ima kromosom pri določanju 

človeških značilnosti ter kakšna 

kombinacija je potrebna, da se rodi 

fantek ali deklica.  V nadaljevanju 

morata učenca na podlagi predhodno 

zbranih informacij sklepati, od koga 

(mame ali očeta) je odvisno kakšnega 

spola bo otrok (*višji standard znanja). 

Nazadnje morata zapisati tudi kakšno 

ja njuna kombinacija kromosomov. 

Rešitev preverita na zadnji strani 

kartice. Po opravljenih nalogah se 

lahko premakneta na naslednje polje 

(polje št. 3) in vzameta naslednjo 

kartico.  
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4. KARTICA  

 

 
 

 
 

Učenca po navodilu prebereta, katere 

metode kontracepcije lahko uporabimo, če 

se želimo zaščititi pred nezaželeno 

nosečnostjo. Nato v škatli poiščeta kuverto 

št. 3 ter si pozorno ogledata različna 

kontracepcijska sredstva. Zatem v škatli 

poiščeta risalno tablico. Na njej so slike 

kontracepcijskih sredstev, ki jih morata 

povezati z ustreznimi poimenovanji ter 

spolom, kateremu so namenjene. Pri 

reševanju te naloge uporabita priloženo 

pisalo (*temeljni standard znanja). 

Učenca imata na kartici tudi rubriko »Ali 

veš?«, v kateri si lahko prebereta, kako 

delujejo kontracepcijske tabletke. Ko 

zaključita, se pomakneta na naslednje polje 

(polje št. 4). Nato vzameta še zadnjo 

kartico.  
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5. KARTICA  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na zadnjem polju se učenca igrata 

pantomimo. V škatli poiščeta kuverto 

št. 4, v kateri imata zapisane različne 

pojme, povezane z obravnavno snovjo. 

Izmenično izžrebata listke in ugibata, 

kaj drug drugemu prikazujeta. Na 

listkih v kuverti se nahajajo naslednji 

pojmi: semenčica, oploditev, jajčece, 

zarodek in delitev oplojenega jajčeca. Z 

zadnjo aktivnostjo se tudi konča 

raziskovanje področja oploditve.   
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Predstavitev vsebine, ki naj bi jo učenec usvojil 
Z najinim izdelkom želiva učencem predstaviti vlogo ženskih spolnih organov. Predvsem sva 

se osredotočili na oploditev in menstruacijo, saj gre za dva pojava, ki sta med seboj zelo 

povezana. V času ovulacije lahko namreč pride do oploditve, ali pa se neoplojeno jajčece 

mesečno izloči skozi menstruacijo. Zdi se nama, da se dandanes učenci te teme otepajo oz. o 

tem govorijo z občutkom sramu in z neke vrste tremo. V ta namen sva torej skušali oblikovati 

interaktiven učni pripomoček, ob katerem bi se počutili sproščeno. Da bi izboljšali njihovo 

predstavljivost, sva pri posameznih nalogah uporabili čim bolj konkretne ponazoritve in se 

posluževali tudi konkretnih predmetov.  

 

S pomočjo pripomočka učenec spozna: 

Zakaj pride do menstruacije 

Do menstruacije pride zaradi luščenja maternične sluznice, ki se je od prejšnje menstruacije 

nabirala na stenah maternice. Ta v obliki goste krvi priteče iz sluznice. 

Dolžino menstrualnega cikla in menstrualne krvavitve 

Dolžina menstrualnega cikla je obdobje med eno in drugo menstruacijo. Štejemo ga od 

prvega dne menstruacije do zadnjega dne pred naslednjo menstruacijo. Pojavi se približno 

vsakih 21 do 40 dni. Traja približno 3 do 8 dni. V eni menstruaciji ženska izgubi  povprečno od 

10 do 40 ml. 

Higieno med menstruacijo 

Ženska lahko med menstruacijo uporablja različne vrste menstrualnih pripomočkov. To so 

higienski vložki, tamponi in menstrualna skodelica.  

Oploditev 

Ko se jajčece ob ovulaciji sprosti iz jajčnika, pride v jajcevod in nekaj dni potuje proti 

maternici. Da pa bi prišlo do oploditve, mora v tem času med moškim in žensko priti do 

spolnega odnosa, pri katerem moški iz penisa izbrizga semenčice v žensko nožnico. 

Semenčice iz nožnice potujejo skozi maternico do jajcevoda. Če v tem času v jajcevod pride 

tudi jajčece, se semenčice zberejo okrog njega. Z jajčecem pa se lahko združi le ena 

semenčica. Ko se obe celici združita, temu rečemo oploditev. 

Delitev oplojenega jajčeca 

Oplojeno jajčece se začne deliti, medtem ko potuje iz jajcevoda do maternice. Tam se 

ugnezdi in zarodek se začne razvijati. 

Vloga kromosomov 

Semenčica in jajčece vsebujeta vsak po 23 kromosomov. Vsak kromosom nosi sporočilo, 

kakšen človek se bo iz zarodka razvil. Določa, koliko bo nekdo velik, kakšno barvo las bo imel 

in kakšne bodo njegove oči ipd. Ko se semenčica in jajčece združita, je spol novorojenčka 

določen. Jajčece vedno vsebuje spolni kromosom X, semenčica pa lahko vsebuje kromosom 
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X ali Y. Iz semenčice s kromosomom X bo nastala punčka, iz semenčice s kromosomom Y pa 

bo nastal fantek. Tako imajo punčke v svojem kromosomskem zapisu XX, fantje pa XY. 

Metode kontracepcije 

Poznamo številne metode za preprečevanje nezaželene nosečnosti.  Temu pravimo 

kontracepcija. Najbolj pogoste oblike kontracepcije so kontracepcijske tabletke, kondom in  

maternični vložek. 

 

Nove ideje oz. povzemanje idej iz literature, virov 
Menstrualni cikel ter oploditev sta temi, ki se ne tičeta samo predstavnic ženskega spola, 

temveč je zelo pomembno, da imajo o tovrstnih temah nekaj znanja tudi bodoči očetje, kar 

bodo to postali nekoč tudi naši učenci. Ko sva izbrali temo, sva imeli v mislih kar nekaj idej, ki 

jih je bilo kar nekoliko težko zreducirati. Seveda pa je potrebno za kakovosten učni 

pripomoček znati postaviti tudi omejitve in se osredotočiti na bistvo. Želeli sva si, da bi bil 

najin izdelek atraktiven tako vsebinsko, kot tudi na pogled, saj je včasih ravno to tisto, kar 

učence pritegne k sodelovanju. Navdih sva tako iskali v najinih življenjskih izkušnjah ter na 

spletni strani Pinterest, kjer je nemalo idej. S končnim izidom pripomočka sva zelo 

zadovoljni, vendar seveda vedno obstajajo možnosti za izboljšavo. Nekaj predlogov sva 

poiskali tudi sami: 

- Čeprav sva v izdelek vključili dva posnetka, bi lahko v prihodnje dodali še kakšno 

animacijo, ki bi še bolj nazorno ponazorila oploditev in menstrualni cikel. 

- Na določenih karticah bi lahko skrčili besedilo oz. ga drugačno postavili, da ne bi 

delovale na prvi pogled prezahtevne. Za lažjo sledljivost bi lahko besedilo predstavili 

tudi s pomočjo alinej. 

- Izdelali bi lahko tudi 3D maketo, ki bi bila vizualno privlačnejša, otrok pa bi imel 

določene dele tudi možnost otipati. 

- Lahko bi dodali tudi medpredmetno povezavo s predmetom angleščina. Aplikacije, ki 

so na voljo za sledenje menstrualnemu ciklu, so največkrat v angleščini, deklice pa 

strokovnih izrazov, ki so v njih uporabljeni, velikokrat ne poznajo.  

- Nenazadnje bi lahko izdelale tudi pojmovno shemo, ki bi učencem služila za 

ponovitev usvojene snovi, na katero bi lahko kadarkoli pogledal. 

- Učni pripomoček bi lahko bil zastavljen tudi kot bolj tekmovalna igra, kjer bi se učenci 

med seboj pomerili v znanju. Seveda bi ga bilo potrebno potem tudi popolnoma 

drugače zastaviti, saj sva mnenja, da tekmovanje ne sodi med usvajanje nove snovi.  
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Uvod 
 

Za izdelek pri predmetu naravoslovje sva izdelali maketo z nalogami in eksperimenti o kislem 

dežju. Najin izdelek vsebuje torej maketo nastanka kislega dežja ter 4 škatle z različnimi 

nalogami, ki si sledijo v skladu s procesom nastanka kislega dežja.  

Izdelek je lahko dober učni pripomoček v vseh etapah učnega procesa pri učnih vsebinah o 

onesnaževanju in pa tudi pH vrednosti. Prav tako učenci s pomočjo pripomočka spoznajo 

mnogo zanimivosti o onesnaževanju in še posebej o kislem dežju, saj so vse 4 postaje 

opremljene z izbranimi zanimivostmi. Izdelek je zastavljen tako, da so učenci pri vseh 

nalogah in eksperimentih aktivni, želeli pa sva jih spodbuditi tudi k natančnemu opazovanju, 

ki je pri naravoslovnih predmetih še kako pomembno.  

To temo sva si izbrali, ker je danes še posebej aktualna in pomembna. Pomembno je namreč 

poznavanje virov onesnaževanja, kakor tudi posledice za naravo in človeka. Zdi se nama 

pomembno, da tudi to tematiko čim večkrat vključimo v pouk, saj je ta problematika postala 

del našega vsakdana. Razmišljati pa moramo tudi o možnih ukrepih, ki jih vsak posameznik 

lahko uvede v svojem življenju. 

Učenci s pomočjo najinega učila pridobijo še nekatera dodatna znanja, ki niso zapisana v 

učnem načrtu. Izhajali sva namreč iz širše teme v učnem načrtu - onesnaževanje ter kisline in 

baze. Ti temi sva tako povezali v pojavu kislega dežja, učenci pa s pomočjo najinega 

pripomočka tako usvojijo nekaj ciljev iz učnega načrta ter nekaj individualno zastavljenih 

ciljev, ki so vezani konkretno na najino učilo.  

Podrobnejši opis izdelka z vsemi prilogami in fotografijami je predstavljen v nadaljevanju. 

Pripomoček sva povezali tudi z učnim načrtom in si zastavili minimalne, temeljne in 

zahtevnejše standarde znanja. Navedli sva tudi vse potrebne veščine za uporabo izdelka. Na 

koncu pa sva izpostavili še nekaj najinih idej, kako bi lahko najin pripomoček še izboljšali.  
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Slika 1: Maketa povzročiteljev kislega dežja  (vir: osebni arhiv) 

Predstavitev izdelka 
 

 

Učni pripomoček, ki sva ga pripravili, sva si zamislili v obliki makete, na kateri sva oblikovali 

glavne vzroke za nastanek kislega dežja in na kaj vse slednji vpliva. Maketo sva opremili z 

enostavnimi definicijami ter dodali še sličice po katerih se učenci orientirajo pri uporabi 

pripomočka. Sličice so tudi oštevilčene. Enake sličice so označene tudi na raziskovalnih 

škatlah, ki sva jih pripravili. Tako učenec raziskuje maketo, pri tem pa s pomočjo 

raziskovalnih škatel izvaja poskuse, beleži, bere in rešuje naloge. Učenec naloge skozi 

raziskovanje tudi sam preverja. Učni pripomoček lahko uporablja zunaj ali pa v notranjih 

prostorih. Ena od nalog je posebej vezana na naravo, vendar jo lahko s prilagoditvami 

izvedemo tudi v učilnici.    

 

Izdelek in učni načrt 

 

Program, vodilni predmet in razred 

Program: Osnovna šola s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

Vodilni predmet in razred: naravoslovje, 9. razred 
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Učna vsebina 
Učni sklop: Zrak 

Učna vsebina: Onesnaženost zraka1
 

Učni sklop: Elementi in spojine 

Učna vsebina: Kisline in baze 

 

Cilji in standardi znanja 

1. Splošni cilji iz učnega načrta 

- Učenec se seznani, da elemente označujemo s simboli. 

- Učenec spozna bistvene vire elementov in spojin v naravi. 

- Učenec zna z uporabo indikatorjev ločiti kisline in baze. 

- Učenec se seznani z uporabo pH lestvice kot merila kislosti oz. bazičnosti. 

2. Operativni cilji  

- Učenec s pomočjo učila opiše potek nastanka kislega dežja. 

- Učenec opiše posledice kislega dežja in ukrepe za zmanjšanje le-tega.  

- Učenec ustrezno razvrsti povzročitelje in zaviralce kislega dežja.  

- Učenec s pomočjo lakmusovega papirja meri pH vrednost. 

 

3. Standardi znanja (podčrtani standardi znanja so iz učnega načrta) 

Minimalni standard (pri nalogah označeno z *) 

- Učenec pove bistvo kislega dežja (kaj je to, kako nastane in kaj povzroča). 

- Učenec zna kisli dež uvrstiti med kisline.  

- Učenec našteje nekaj primerov kemijskih elementov. 

Temeljni standard (pri nalogah označeno z **) 

- Učenec razmišlja o tem, na kakšen način povzročitelji vplivajo na nastanek kislega 

dežja.  

- Učenec razume pomen pH vrednosti. 

- Učenec meri pH vrednosti danih snovi.  

- Učenec zna našteti najmanj eno kislino, eno bazo in eno nevtralno snov.  

- Učenec s pomočjo indikatorjev loči med kislinami in bazami. 

- Učenec našteje vire elementov in spojin v naravi. 

 

Višji standard (pri nalogah označeno z ***) 

- Učenec pH vrednosti snovi primerja s pH vrednostjo kislega dežja.  

- Učenec samostojno izvaja poskuse, beleži ugotovitve in razmišlja o vzrokih posledic.  

  

  

                                                           
1
 V izdelku ni nalog oziroma dejavnosti, ki bi se neposredno navezovale na onesnaženost zraka.   
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Medpredmetne povezave 

- slovenščina   

o berejo krajša neumetnostna besedila, in sicer poljudnoznanstvena besedila, 

tematsko povezana z njihovimi interesi in drugimi predmetnimi področji, npr. 

razlago nastanka pojava/stanja. 

 

Izdelek in potrebne zmožnosti (spretnosti in veščine) 
 

POTREBNE SPOSOBNOSTI UTEMELJITEV 

Komunikacijske 

sposobnosti 

- Zmožnost branja (tekoče branje navodil, branje z 

razumevanjem, sledenje navodilom).  

- Zmožnost govora, poslušanja.  

Imaginativne (predstavne) 

sposobnosti 

- Zmožnost vizualizacije in predstavljanja procesa nastanka 

kislega dežja.  

Številčne sposobnosti - Zmožnost določanja pH vrednosti različnih snovi.  

Socialne sposobnosti 

- Zmožnost medsebojnega sodelovanja, upoštevanja 

različnih mnenj, upoštevanja navodil, upoštevanja 

pravilnega vrstnega reda uporabe učnega pripomočka, 

izražanje lastnih idej, skupno oblikovanje odgovorov.  

Učne in organizacijske 

sposobnosti 

- Zmožnost interpretiranja informacij, sklepanja.  

Vizualne in opazovalne 

sposobnosti 

- Zmožnost natančnega opazovanja pri merjenju pH 

vrednosti.  

- Zmožnost natančnega opazovanja pri izvajanju poskusov 

(pri opazovanju rastlin in pri opazovanju reakcij različnih 

elementov iz narave na kis).  

Telesne in praktične 

sposobnosti 

- Zmožnost izvajanja ročnih spretnosti, koordiniranih 

telesnih gibov in preciznega ravnanja z injekcijo za 

kapljanje.  

Tabela 1: Zmožnosti, spretnosti in veščine 
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Slika 2: Maketa kislega dežja (vir: osebni arhiv) 

Opis izdelka in načina uporabe  
 

Učilo Kisli dež je namenjeno  spoznavanju, ponavljanju ali utrjevanju učnih vsebin o 

onesnaževanju ter pojavu kislega dežja ter pH vrednosti. Namenjeno je spoznavanju 

značilnosti in zanimivosti o tem aktualnem problemu sodobnega sveta. 

Učilo je, kot že omenjeno, sestavljeno iz makete, na kateri so ob procesu nastanka kislega 

dežja označene 4 postaje. Vsaki postaji pripada določena škatla. Izberemo jo glede na simbol, 

ki ga vidimo ob postaji na maketi in na škatlah (tovarna, oblak, dež in narava). Pripomoček 

lahko naenkrat uporablja več učencev ali pa samo eden. Najbolj smiselno je, da se učenec po 

maketi in po nalogah pomika, kot je le-to označeno, po številskem zaporedju in po zaporedju 

procesa, po katerem nastaja kisli dež.  

Učilo se lahko uporabi tudi za spoznavanje le posameznih delov makete - npr. posledic 

onesnaževanja na naravo.   

Maketi in škatlam so priložena navodila, ki pojasnijo namen in uporabo pripomočka, 

vsebujejo legendo in na koncu še kratko in enostavno samoevalvacijo.  

Maketa: maketa predstavlja proces pojava kislega dežja. Sestavljajo jo tovarne in promet, 

oblaki, dež in narava. Vsako od teh predstavlja eno od postaj na maketi, v sosledju, kot 

nastane kisli dež. Prva postaja je tako pri povzročiteljih nastanka kislega dežja (tovarne, 

promet,...). Naslednja postaja je uhajanje izpušnih plinov in strupenih snovi v zrak (oblake). 

Naslednja postaja so same padavine, ko je dež že kisel. Zadnja postaja pa predstavlja 

posledice kislega dežja na naravo. Ob vsaki od teh postaj je na maketi opisan tudi proces, ki 

se na določeni točki dogaja ter okvirne vrednosti pH. Na vsaki postaji se v pripadajoči škatli 

skrivajo različne naloge, eksperimenti in zanimivosti z vsemi navodili in potrebnimi 

pripomočki. 
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Slika 3: Raziskovalna škatla za prvo postajo (vir: osebni arhiv) 

Slika 4: Raziskovalna škatla za drugo postajo (vir: osebni arhiv) 

1. postaja / 1. škatla: pri prvi postaji so izpostavljeni povzročitelji kislega dežja, in sicer 

industrija in promet. V škatli sta dve nalogi (glej prilogo 2). Pri prvi nalogi učenci 

podane sličice s povzročitelji razvrščajo na ustrezni delovni list - kaj povečuje kisli dež 

in kaj ga zmanjšuje. Pritrjujejo jih z ježki. Pri tej nalogi se torej seznanijo še z drugimi 

povzročitelji in jih ločijo od tistih, ki kislega dežja ne povzročajo. Pri drugi nalogi 

preverijo svoje odgovore s pomočjo dveh besedil. Tako sva besedilo smiselno 

povezali s prvo nalogo. Prav tako se v tej škatli skrivajo zanimivosti o povzročiteljih 

kislega dežja.  

 

2. postaja / 2. škatla: pri drugi postaji se učenec bolje spozna s pH vrednostjo. V škatli 

so priložena navodila za eksperiment in nalogo ter vsi potrebni pripomočki (glej 

prilogo 3). Pri eksperimentu mora učenec s kapalko s kisom pokapljati različne 

predmete iz narave - listje, vejice, različne kamne ipd. V razpredelnico mora zapisati 

svoja opažanja. Pri tej nalogi učenec že spozna, da ima lahko kisli dež nekatere 

posledice na snovi v naravi. Pri nalogi, ki jo vsebuje ta škatla, pa mora učenec slike 

različnih snovi povezati z ustrezno pH vrednostjo - ali je nekaj nevtralno, kislo ali 

bazično. Pomaga si lahko z razlago in primeri pH vrednosti na maketi, kjer tudi preveri 

svoje odgovore. Tudi v tej škatli se nahajajo zanimivosti, povezane s tem korakom 

procesa.  
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Slika 5: Raziskovalna škatla za tretjo postajo (vir: osebni arhiv) 

Slika 6: Raziskovalna škatla za četrto postajo (vir: osebni arhiv) 

3. postaja / 3. škatla: ta postaja izpostavlja samo padavino - kisli dež. Učenec v tej škatli 

najde navodila za eksperiment in potrebne pripomočke (glej prilogo 4). V škatli se v 

posodicah nahajajo različne vsakdanje snovi, katerim mora učenec s pomočjo 

lakmusovega papirja izmeriti vrednost pH. Tako se učenec pri tej nalogi nauči tudi 

uporabljati ustrezen pripomoček za merjenje pH vrednosti. Ob tem pa tudi 

razmišljajo, kaj od navedenega je najbolj podobno kislemu dežju. Tudi v tej škatli 

najde učenec zanimivosti. 

 

 

 

 

 

 

4. postaja / 4. škatla: zadnja škatla izpostavlja posledice kislega dežja na naravo. Tudi 

pri zadnji škatli učenec najde navodila za eksperiment, ki ga lahko izvede zunaj ali 

notri (glej prilogo 5). In sicer si mora izbrati tri rastline, ki jih bo zalival z različnimi 

tekočinami - vodo, ⅓ raztopine limoninega soka in 1 čajno žličko raztopine limoninega 

soka. Vsak dan mora učenec v tabelo zapisati tudi opažanja. V škatli je priložen še 

primer izvajanja tega eksperimenta notri, dopolnjujejo pa ga tudi fotografije. Ta 

eksperiment traja dlje časa, zato tabela z opažanji nastaja vsak kakšen teden, da se 

res vidijo posledice in razlike. Tudi v tej škatli učenec najde zanimivosti, povezane s 

posledicami kislega dežja. 
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Predstavitev vsebine, ki naj bi jo učenec usvojil 

Kisli dež je deževnica, ki ima negativen vpliv na vodo, tla in ljudi. Je posledica onesnaženosti 

zraka. Gre za kisle padavine, ki jih povzročajo predvsem izpusti škodljivih plinov (ki nastajajo 

pri gorenju fosilnih goriv, v industriji in prometu) v ozračje. Ti plini se raztapljajo v deževnici 

in jo naredijo kislo (Grini, b.d.). 

Kisli dež negativno vpliva na naše okolje, saj: 

- uničuje gozdove, razjeda rastline; 

- zakisa vodo v jezerih, rekah, kjer nastanejo nove življenjske razmere, na katere se 

živali in rastline ne morejo prilagoditi, zato lahko poginejo oz. propadejo; 

- razjeda zgradbe in kovinske strukture (Grini, b.d.). 

0 = maksimalna kislost (npr.: baterijska kislina, limonin sok, kis) 

7 = nevtralna vrednost (npr.: mleko, soda bikarbona, morska voda) 

14 = maksimalna baziranost (npr.: amonijak, detergenti, pecilni prašek)  

(Obnovljivi viri in njihov vpliv na okolje, b.d.). 

 

Nove ideje 

Ko sva izbirali temo najinega izdelka, sva si zamislili neko aktualno temo, ki bo učencem 

zanimiva in hkrati poučna. Tako sva se odločili za temo onesnaževanje in kasneje znotraj te 

teme za pojav kislega dežja. Že takoj sva si zamislili nekakšno maketo, ki bi predstavljala 

celoten proces nastanka tega pojava, hkrati pa bi vsebovala različne naloge in zanimivosti. 

Morava reči, da sva si izbrali dokaj logistično zahteven način dela, vendar meniva, da se je 

trud izplačal in je najin izdelek primeren za veliko različnih načinov uporabe in v vseh etapah 

učnega procesa.  

Omenili bi še, da najine konkretne teme nisva zasledili v učnem načrtu za katerikoli razred v 

Osnovi šoli s prilagojenim programom z NIS. Je pa del učnega načrta širša tema - 

onesnaževanje in posledice ter kisline in baze. Ti dve temi pa zajemata vsebine nalog, ki sva 

si jih zastavili za najin izdelek, zato sva izdelek vseeno realizirali. 

Idejo za maketo in eksperimente sva našli na spletu (YouTube, Pinterest), seveda pa sva jih 

po potrebi ustrezno prilagodili. Uporabili sva snovi in predmete, ki so nam večini lahko 

dostopni, da bi morda najin izdelek uporabil oz. izdelal še kakšen specialni in rehabilitacijski 

pedagog ali pa razredni učitelj. Za izdelek sva vseeno potrebovali kar nekaj pripomočkov in 

materialov, ki sva jih zbirali kar nekaj časa.  
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Seveda so se nama ob izdelavi porodile še kakšne nove ideje, ki bi jih lahko prav tako 

uporabili pri najinem pripomočku. Pripomoček bi lahko vseboval še kakšno nalogo oz. 

zanimivo dejavnost, npr. ogled kakšnega videoposnetka ali animacije o posledicah kislega 

dežja. Meniva, da se ravno prikaz posledic tudi učencev najbolj dotakne, saj sva ob 

raziskovanju le-teh tudi sami dostikrat obstali presenečeni in zaskrbljeni. Lahko bi npr. tudi 

razmišljali o prihodnosti, o možnih spremembah načina življenja, o posledicah in naravi v 

prihodnosti. Zelo dobro bi bilo tudi, če bi učenci razmišljali, kaj lahko sami naredijo za 

zmanjšanje onesnaževanja okolja. Želiva si tudi, da bi nama uspelo vključiti še več 

medpredmetnih povezav in bi tako povezali več predmetov. Pripomoček bi tako bil še bolj 

univerzalen in uporaben.  
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PRILOGE PISNIH IZDELKOV DIDAKTIČNIH PRIPOMOČKOV 

Uršula Bukovec in Jernej Stopar: Človeški skelet 

Priloga 1 – Navodila za učence 
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Priloga 2 – Delovni list za učence 
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Barbara Polajžer in Špela Zupan: Skeletko in svet kosti 

Priloga 1: Kazalo slik 

Slika 1: Izdelek v celoti 

Slika 2:  Navodila 

Slika 3: Legenda 

Slika 4: Kosti 

Slika 5: Kosti – odkrita polja 

Slika 6: Vretenčarji 

Slika 7: Vretenčarji – odkrita polja  

Slika 8: Okostje 

Slika 9: Okostje – odkrita polja 

Slika 10: Kosti glave 

Slika 11: Kosti glave – odkrita polja 

Slika 12: Kosti trupa 

Slika 13: Kosti trupa – odkrita polja  

Slika 14: Kosti zgornjih okončin 

Slika 15: Kosti spodnjih okončin 

Slika 16: Vrste kosti 

Slika 17: Vrte kosti – odkrita polja  

Slika 18: Povezave med kostmi 

Slika 19: Povezave med kostmi – odkrita polja 1 

Slika 20: Povezave med kostmi – odkrita polja 2 

Slika 21: Sklepi 

Slika 22: Poškodbe kosti 

Slika 23: Poškodbe kosti – odkrita polja 

Slika 24: Rentgenske slike poškodb 

Slika 25: Rentgenske slike poškodb – odkrita polja 

Slika 26: Obolenja kosti 

Slika 27: Obolenja kosti – odkrita polja 

Slika 28: Prva pomoč ob poškodbah 

Slika 29: Prva pomoč ob poškodbah – odkrita polja  

Slika 30: Nasveti za skrb za kosti  
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Priloga 2: Navodila 
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Priloga 3: Slika plakata 

*velikost obrisa ustrezna osebi, visoki 163cm   
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Priloga 4: Shema okostnjaka, namenjena samo preverjanju učenčevih 
odgovorov  
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Anja Gotovnik in Urška Lovrenčič: Učni pripomoček za spoznavanje kislega dežja 

Priloga 1: opis procesa nastanka kislega dežja na maketi 

 

 

Kisli dež nastane pri zgorevanju fosilnih goriv, ki vsebujejo žveplo in pri izpušnih plinih 

avtomobilov, ki vsebujejo dušikove okside. Največ žvepla vsebuje premog, ki se uporablja pri 

kurjenju v termoelektrarnah in tovarnah. Ob tem se tvori strupen žveplov dioksid (SO2). 

 

 

Ko se žveplovi dioksidi in dušikovi oksidi v zraku pomešajo z vodo, se stopijo in tvorijo 

dušikovo in žvepleno kislino. Tako postane vlaga v zraku 1000-krat bolj kisla, kot običajno. 

 

 

Dušikove in žveplene kisline skupaj še z nekaterimi drugimi kemičnimi snovmi padejo na 

zemljo kot kisle padavine oziroma kisli dež. Veter vodne kapljice raznaša po zraku in kisli dež 

lahko pada na območja daleč stran ter s svojimi padavinami ogroža okolje in zdravje 

prebivalcev. 

 

Kisli dež onemogoča uspevanje dreves, oziroma jih popolnoma uniči, tako da drevo usahne. 
Kisli dež uničuje ribe v jezerih in rekah, saj postane voda kisla.  Kislina vsebuje tudi  strupene 

kovine, predvsem aluminij, ki ribam onemogoča dihanje. 
Rastline in alge v jezerih tudi izginjajo zaradi povišane kislosti vode. Kisli dež zastruplja jezera 

in reke, tako da je v nekaterih življenje že izumrlo, v   drugih   pa   se   je   število   rib   in   

drugih   organizmov   že   zelo zmanjšalo. Taka voda postane nepitna oziroma zelo nevarna 

zdravju. 
Kisli dež uničuje tudi stavbe in kipe, kovinske dele naprav, mostove in kovinske   konstrukcije. 
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Priloga 2: 1. postaja - vsebina 1. škatle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VSEBINA ŠKATLE: 

- delovni list: Kaj povečuje kisli dež?, 

- delovni list: Kaj zmanjšuje kisli dež?, 

- sličice na ježkih, 

- besedilo Povzročitelji kislega dežja, 

- besedilo Ukrepi,   

- zanimivosti. 

NALOGA: V škatli poišči delovna lista in sličice z ježki. Izpolni ju tako, da 
sličice ustrezno razporediš. Rešitev preveri z besediloma Povzročitelji 
kislega dežja in Ukrepi. 
 
 
 
NALOGA: Preberi zanimivosti.  
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Kaj povečuje kisli dež? 

 

Kaj zmanjšuje kisli dež?  
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promet 

tovarne 

živinoreja 

termoelektrarne 

premog 

apno 

javni potniški promet 

hoja, kolesarjenje 

čistilne naprave  
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POVZROČITELJI KISLEGA DEŽJA  

Kisli dež nastane pri zgorevanju fosilnih goriv, ki vsebujejo žveplo in pri izpušnih plinih avtomobilov, ki vsebujejo dušikove 

okside. Največ žvepla vsebuje premog, ki se uporablja pri kurjenju v termoelektrarnah in tovarnah. Ob zgorevanju premoga 

in nafte se tvori strupen žveplov dioksid (SO2). Velik onesnaževalec je tudi živinorejska dejavnost zaradi amonijaka, ki ga 

proizvaja človek s svojimi dejavnostmi in prav ti vplivajo na nastanek kislega dežja. Veter vodne kapljice raznaša po zraku in 

kisli dež lahko pada na območja daleč stran od nastanka onesnaženja ter s svojimi padavinami ogroža okolje in zdravje 

prebivalcev. 

 

UKREPI 

Jezera in gozdove lahko zdravijo s posipavanjem apna. S tem nevtralizirajo kislost.  

V preteklosti so države podpisale sporazum (kjotski sporazum) o zmanjšanem izpustu škodljivih snovi v ozračje. Mnoge 

države so uvedle stroga določila o avtomobilskih izpušnih plinih. Uvedli so proizvodnjo izpušnih cevi s katalizatorjem.  

K manjši onesnaženosti lahko veliko pripomoremo z uporabo javnih prevoznih sredstev. Priporočljivo je tudi, da se na pot 

odpravimo peš ali s kolesom in tako ne onesnažujemo okolja.  

Pline iz dimnikov v termoelektrarnah očistijo tako, da jim dogradijo velikanske in zelo drage čistilne naprave. Odvečni plini 

gredo skozi posebne čistilne naprave. Tovrstne naprave zmanjšajo sproščanje SO2 za 90%.

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivinoreja
https://sl.wikipedia.org/wiki/Amonijak
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek


91 
 

Priloga 3: 2. postaja - vsebina 2. škatle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA ŠKATLE: 

- posodica s kisom, 

- injekcija, 

- lakmusov papir, 

- vzorci iz narave (v vreči), 

- razpredelnica, 

- naloga za povezovanje pH, 

- flomaster, 

- robček za brisanje, 

- zanimivosti. 

   

EKSPERIMENT: V škatli poišči lakmusov papir, posodico s kisom in injekcijo. Z 

injekcijo vbrizgaj kis iz posodice. Nežno pokapaj lakmusov papir in opazuj, kaj 

se dogaja. S pomočjo lestvice (najdeš jo na škatlici, v kateri je lakmusov 

papir) določi kislost oz. bazičnost.  

 

EKSPERIMENT: V škatli poišči vrečo z vzorci iz narave, v kateri se nahaja 

različno kamenje, suhe vejice z mahovi, kos rdeče opeke, rastlina in drevesni 

list. Na naštete stvari pokapaj kis in pozorno opazuj, kaj se dogaja. Opažanja 

zapiši v razpredelnico, katero najdeš v škatli.  

   

NALOGA:  Na delovnem listu so zapisane različne snovi. Razmisli, ali so snovi 
kisle, bazične ali nevtralne. Odgovore boš preveril/-a s poskusom. Navodila 
zanj najdeš v naslednji škatli.  
 
 
NALOGA: Preberi zanimivosti.  
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Kaj si opazil/- a? 

KAMEN 1 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

KAMEN 2 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

KAMEN 3 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

KAMEN 4 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

SUHA VEJICA 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

MAH 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

RDEČA OPEKA 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

RASTLINA 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

DREVESNI LIST 

a) ni sprememb 

b) opažanja:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMNI 

Čeprav je pri tem poskusu kis prodrl v samo nekaj elementov, je v 

naravi to nekoliko drugače. Na dolgi rok kisli dež uniči še tako trdne 

zgradbe, rastline in tla. To pa posledično negativno vpliva tudi na 

človeka.    
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BAZIČNO 

KISLO 
 

NEVTRALNO 

Pecilni prašek 

 

Detergent za posodo  

 

Limonin sok 

 

Soda bikarbona 

 

Voda  

 

Jabolčni kis 

 

Mleko  

USTREZNO POVEŽI. 
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Priloga 4: 3. postaja - vsebina 3. škatle 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

VSEBINA ŠKATLE: 

- lakmusov papir, 

- injekcija, 

- razpredelnica za beleženje pH vrednosti, 

- kozarčki z različnimi snovmi (7 kozarčkov), 

- flomaster, 

- robček za brisanje, 

- zanimivosti. 

 

EKSPERIMENT:  

V škatli poišči posodice z vzorci različnih snovi (7 posodic) in lakmusov 

papir.  

Določi pH vrednost naslednjih snovi: kis, limonin sok, voda, soda 

bikarbona, mleko, pecilni prašek, detergent za posodo.  

Poskus izvedeš tako, da en lakmusov papir pomočiš v posodico, počakaš 

najmanj 2 sekundi, ga rahlo potreseš in preveriš pH vrednost s pomočjo 

lestvice, ki jo najdeš na škatlici z lakmusovimi lističi. To narediš tako, da 

svoj lakmusov papir primerjaš z lestvico na škatli. Stolpec, ki se najbolj 

ujema s tvojim papirčkom, ti pove pH vrednost. Če imaš težave s kapanjem 

si pomagaj z injekcijo tako, da z njo pokapaš po lakmusovem papirčku.  

Ugotovitve sproti vpisuj v tabelo, ki jo najdeš v škatli.   

 

NALOGA: Preberi zanimivosti.  
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SNOV pH vrednost 

limonin sok 
 

detergent za posodo 
 

soda bikarbona 
 

mleko 
 

 kis 
 

voda 
 

pecilni prašek 
 

 

  RAZMISLI 

Katera od zgoraj naštetih snovi je najbolj podobna kislemu dežju 

(pomagaj si z opisom kislega dežja na maketi)?  

 

_____________________________________________________________ 
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Priloga 5: 4. postaja - vsebina 4. škatle 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VSEBINA ŠKATLE: 

- tri stekleničke označene z A, B, C, 

- posodica z limoninim sokom, 

- posodica z vodo, 

- čajna žlička,  

- delovni list z navodili in razpredelnico, 

- zanimivosti. 

 

EKSPERIMENT: Za ta eksperiment potrebuješ tri rastline, ki jih najdeš na 

bližnjem travniku. V škatli pa poišči še tri stekleničke, posodico z 

limoninim sokom in vodo, čajno žličko, delovni list z navodili in 

razpredelnico. Sledi nalogam na delovnem listu. 

 

NALOGA: Preberi zanimivosti.  
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Če je mogoče, ta poskus izvajaj na prostem, na bližnjem travniku ali vrtu. 1. KORAK: Izberi si tri 

rastline in si jih zapomni. 2. KORAK: Pripravi tri posodice označene s črkami A, B in C. 3. KORAK: Prvo 

napolni z vodo, drugo s tretjino limoninega soka in dvema tretjinama vode, tretjo pa z vodo in eno 

čajno žličko limoninega soka. 4. KORAK: Vsako rastlino zalij s tekočino iz enega lončka, zapomni pa si 

tudi, katero rastlino si zalil z določenim lončkom (to si lahko ob rastlinah tudi označiš). 5. KORAK: 

Nato vsak drugi dan zalivaj rastline z manjšimi količinami tekočine.  

V spodnjo razpredelnico zapisuj opažanja. Poskus izvajaj teden dni.  

 

DAN OPAŽANJA 

1.dan 
 

2.dan 
 

3.dan 
 

4.dan 
 

5.dan 
 

6.dan 
 

7.dan 
 

Če nimaš možnosti izvajanja na prostem, lahko poskus izvedeš tudi 
notri. Lahko pa tudi primerjaš najin poskus v notranjih prostorih in 
tvoj poskus na prostem. V pomoč so ti slike najinega poskusa.  
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Opažanja: 
Prve tri dni so vse tri rastline tekočino normalno absorbirale in ni bilo opaziti posebnosti pri 

nobeni od rastlin. Že 4. dan pa sva opazili, da je predvsem rastlina B težje in počasneje 

absorbirala tekočino, s katero sva rastline zalili prejšnji dan. Tudi pri rastlini C sva opazili 

podobno. Enako se je nadaljevalo in stopnjevalo v naslednjih dneh. 5. dan se je rastlina B že 

povesila, česar pa pri rastlini C nisva opazili. V naslednjih dneh sva na rastlini B in nekoliko 

tudi na rastlini C opazili odmiranje cvetov in listov, postali so črni. Prav tako sta rastlini B in C 

začeli oddajati neprijeten vonj, dobljene tekočine pa še vedno nista absorbirali. Pri rastlini A, 

ki je bila zalita samo z vodo, nisva v celotnem tednu opazili posebnosti.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Limonin sok se absorbira v rastline kot voda, kislina pa ni dobra za 
rastline, ker jim onemogoči proizvajanje glukoze, ki jo potrebujejo 
za rast in energijo.  



100 
 

Priloga 6: navodila 

NAVODILA 
LEGENDA:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAVODILA:  

Pred tabo je maketa, ki ponazarja naravni cikel, ki ga posredno povzroča človek.  

Ali veš, kaj bi lahko predstavljala maketa? Tako je, maketa predstavlja nastanek kislega 

dežja.  

Na maketi so predstavljeni glavni onesnaževalci okolja in povzročitelji kislega dežja. To so 

avtomobili in tovarne.  

Števila na maketi označujejo potek reševanja nalog.  

Sledi jim in sproti odpiraj škatle (glej simbole na škatlah), v kateri se nahajajo navodila za 

reševanje nalog in izvajanje poskusov.  

Vse odgovore pišeš s pisalom, ki je priložen izdelku.  

Želiva ti uspešno reševanje nalog in izvajanje poskusov! 

Označi (pobarvaj dežne kapljice), kako dobro poznaš nastanek kislega dežja pred uporabo 

izdelka. 

 

 

 1.postaja tovarna 

 2.postaja oblaki 

 3.postaja dež 

 4.postaja narava 

 naloge 
 eksperimenti 

 razmisli in zapiši 
 pomni 



101 
 

Označi (pobarvaj dežne kapljice), kako dobro poznaš nastanek kislega dežja po uporabi 

izdelka.  
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Priloga 7: zanimivosti 

 

ZANIMIVOSTI 

Za pojav kislega dežja pa ni kriv le človek, saj nekateri procesi v naravi prav tako vodijo do 

pojava kislih plinov v ozračju. Glavni takšni naravni pojavi so emisije iz vulkanov, kisle 

usedline pa so bile najdene že v ledenikih, starih tisoče let na različnih delih sveta.  

 

Včasih so imele tovarne krajše dimnike in so zato povzročale 

težave na lokalni ravni. Danes imajo zato tovarne daljše dimnike, 

to pa povzroča odnašanje izpušnih plinov dlje in s tem široko 

razširjeno ekološko škodo.  

 

 

 

ZANIMIVOSTI 

Raziskave kažejo, da se lahko kisle padavine pojavijo tudi več tisoč kilometrov od vira 

nastanka emisij. 

Območja prizadeta zaradi kislega dežja so povsod po svetu. V Evropi so najbolj prizadeta 

območja od Poljske severno proti 

Skandinaviji, vzhodni del Severne 

Amerike, jugovzhodna Kanada, 

druga prizadeta območja 

vključujejo jugovzhodno obalo 

Kitajske in Tajvana.  
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ZANIMIVOSTI 

Če je zrak čist, je pH deževnice okrog 6. V industrijskih predelih ali v velemestih, kjer je zrak 

najbolj onesnažen, je pH deževnice tudi manj kot 3.  

Geologi so v Sibiriji odkrili dokaze o velikanski verigi ognjeniških izbruhov, do katerih naj bi 

prišlo od pred 280 do pred 248 milijoni let.  Izločeno žveplo naj bi se na Zemljino površje 

vrnilo v obliki kislega dežja po vsakem izbruhu. Padal naj bi kisel dež 

s pH-vrednostjo 2, kar pomeni kislost, kakršno ima nerazredčen 

limonin sok. Ta kisel dež naj bi zajel celotno severno poloblo.  

 

 

 

ZANIMIVOSTI 

Kisli dež najbolj uniči iglavce, saj jim začnejo odpadati iglice in tako zmanjka sadik za novo 

drevo.   

Vse ribe v 140 jezerih v Minnesota so umrle, število lososov in postrvi v  Norveških   rekah  pa  

se  je zelo zmanjšalo, zaradi povišane kislosti vode. V kratkem času se je število zmanjšanja 

rib še povečalo,   vendar   se   kmalu   ne   bodo   niti razmnoževale.  

Ko je vrednost pH čez 5 ali pa ko se spusti do 4.5, v vodi vse umre.  

Na Švedskem ima okrog   10,000   jezer   preveč   strupenih   snovi,   tako   da   je   bilo   

ljudem prepovedano jesti ribe iz jezer. 

Zna se zgoditi, da bodo zaradi kislega dežja iz severno ameriških gozdov izginile vse ptice. 

Najbolj je na udaru drevesni drozg. 

Na nekaterih zgodovinsko pomembnih spomenikih, kot 

sta atenska akropola in Sfinga v Egiptu, so v zadnjih sto 

letih odkrili številne poškodbe, ki jih pripisujejo vplivom 

onesnaženja zraka. 

 


